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 كتاب األم

 لإلمام الشافعي رمحه اهلل
 

 اجلزء الثامن
 



   كتاب القرعة  :اجلزء الثامن وأوله 

 (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم   ' ' 

  :وقال تعاىل
  

 وىل والثايية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األ (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وسلم وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .ال عيمج سومزوكل ةظوفحم قوقح :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  
 كتاب القرعة  

ما كنت لديهم إذ و  :قال اهلل تعاىل :أخربيا الشافعي قال :أخربيا الربيع بن سليمان قال 
إن يويس ملن املرسلني إذ   :يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي  إىل قوله  خيتصمون  وقال اهلل عز وجل

فأصل القرعة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أبق إىل الفلك املشحون فساهم فكان من املدحضني  
واهلل  -س جمتمعة فال تكون القرعة يف كتاب اهلل عز وجل يف قصة املقترعني على مرمي واملقارعي يوي

املقترعون على مرمي أن  -واهلل تعاىل أعلم  -وال يعدو  .إال بني قوم مستوين يف احلجة -أعلم 
يكويوا كايوا سواء يف كفالتها فتنافسوها فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق هبا ألهنا لو صريت 

ل ذلك كان أشبه أن يكون أضر هبا من قبل أن الكافل عند كل واحد منهم يوما أو أكثر وعند غريه مث
إذا كان واحدأ كان أعطف له عليها وأعلم مبا فيه مصلحتها للعلم بأخالقها وما تقبل وما ترد وما 

فكل من اعتنف كفالتها كفلها غري خابر مبا يصلحها ولعله ال يقع على صالحها  .حيسن به اغتذاؤها
وله وجه آخر يصح وذلك أن والية واحد  .فالتها ما اعتنف غريهحىت تصري إىل غريه فيعتنف من ك

إذا كايت صبية غري ممتنعة مما ميتنع منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان أكرم هلا وأستر عليها أن 
وجيوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤيتها باحلصص  :يكفلها واحد دون دون اجلماعة قال

وال يعدو الذين  :قال .تها وعند أمها ومؤيتها على من عليه مؤيتهاكما تكون الصبية عند خال
أو يكويوا  -واهلل تعاىل أعلم  -اقترعوا على كفالة مرمي أن يكويوا تشاحوا على كفالتها وهو أشبه 

تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن ميوهنا مل يكلف غريه أن يعطيه 
وأي املعنيني كان فالقرعة تلزم  :قال .ها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من مالهمن مؤيت

أحدهم ما يدفع عن يفسه وختلص له ما يرغب فيه لنفسه وتقطع ذلك عن غريه ممن هو يف مثل حاله 
ما مينعها من أن  :وهكذا معىن قرعة يويس صلى اهلل عليه وسلم ملا وقفت هبم السفينة فقالوا :قال
ي إال علة هبا وما علتها إال ذو ذيب فيها فتعالوا يقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يويس عليه جتر

  .السالم فأخرجوه منها وأقاموا فيها وهذا مثل معىن القرعة يف الذين اقترعوا على كفالة مرمي



يلزمه قبل ألن حال الركبان كايت مستوية وإن مل يكن يف هذا حكم يلزم أحدهم يف ماله شيئا مل  
 القرعة ويزيل عن آخر شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض حقا ويبني يف بعض أيه برىء منه 
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 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كما كان يف الذين اقترعوا على كفالة مرمي غرم وسقوط غرم  

ىن الذين اقترعوا على كفالة مرمي وقرعة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل موضع أقرع فيه يف مثل مع
وذلك أيه أقرع بني مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم  .سواء ال خيالفه

وذلك أن املعتق يف مرضه أعتق ماله ومال غريه فجاز عتقه يف ماله ومل جيز يف مال غريه  .بالقرعة
ومل يبعضه كما جيمع القسم بني أهل املواريث وال يبعض  فجمع النيب صلى اهلل عليه وسلم العتق يف ثلثه

وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن يف احلضر فلما كان السفر كان  .عليهم
منزلة يضيق فيها اخلروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه وسقط حق غريها يف 

وكذلك قسم خيرب فكان  .ا ومل حيسب عليها أيام سفرها فإذا حضر عاد للقسم لغريه .غيبته هبا
أربعة أمخاسها ملن حضر مث أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء جمتمع كان له بكماله وايقطع منه حق 

غريه وايقطع حقه عن غريه أخربيا ابن عيينة عن إمساعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن 
قت ستة مملوكني هلا عند املوت ليس هلا مال غريهم فأقرع النيب مكحول عن ابن املسيب أن امرأة أعت

صلى اهلل عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أيب 
أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكني  :املهلب عن عمران بن حصني أن رجال من األيصار إما قال

أعتق عند موته ستة مملوكني ليس له مال غريهم فبلغ ذلك النيب صلى  :ليس له شيء غريهم وإما قال
اهلل عليه وسلم فقال فيه قوال شديدا مث دعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق 

من أعتق   :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال .أربعة
ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن أيب الزياد أن عمر بن  :فذكر احلديث أخربياشركا له يف عبد  

عبد العزيز رضي اهلل تعاىل عنه قضى يف رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبري والصغري فاستشار عمر 



وحدثين رجل عن احلسن  :قال أبو الزياد .خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم :رجاال منهم
أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى  ..اهلل عليه وسلم أقرع بينهم أن النيب صلى

من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل   :اهلل عليه وسلم قال
أخربيا  :قال الربيع .فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق  

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن النيب صلى اهلل  :قال الشافعي
 إذا كان العبد بني   :عليه وسلم قال
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اثنني فأعتق أحدمها يصيبه فإن كان موسرا فإيه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق  ورمبا قال  قيمة ال   

يا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن أيب الزياد أن رجال أعتق ثلث أخرب .وكس فيها وال شطط  
أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن رجأل يف زمان أبان  .رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان

بن عثمان أعتق رقيقا له مجيعا مل يكن له مال غريهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثالثا مث 
 :قال مالك .م بينهم على أيهم خرج سهم امليت فيعتق فخرج السهم على أحد األثالث فعتقأسه

وحديث القرعة عن  .وهبذا كله يأخذ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك أحسن ما مسعت
عمران بن حصني وابن املسيب موافق قول ابن عمر يف العتق ال خيتلفان يف شيء حكي فيهما وال يف 

وذلك أن املعتق أعتق رقيقه عند املوت وال مال له غريهم إن كان أعتقهم عتق بتات  .اواحد منهم
أن عتق البتات عند املوت إذا مل  :يف حياته فهكذا فيما أرى احلديث فقد دلت السنة على معاين منها

ينهم فلما أقرع النيب صلى اهلل عليه وسلم ب .يصح املريض قبل أن ميوت فهو وصية كعتقه بعد املوت
فأعتق الثلث وأرق الثلثني استدللنا على أن املعتق أعتق ماله ومال غريه فأجاز النيب صلى اهلل عليه وسلم 

كما لو كان الرقيق لرجل فباع ثلثهم أو وهبه فقسمناهم مث أقرعنا فأعطينا  .ماله ورد مال غريه
بالقرعة إذا خرج سهم  املشتري إذا رضي الثلث حبصصهم أو املوهوب له الثلث والشريك الثلثني

فكان العتق إذا كان فيما  .املشتري أو املوهوب كان له ما خرج عليه سهمه وما بقي لشريكه



يتحرى خروجا من ملك كما كايت اهلبة والبيع خروجا من ملك فكان سبيلهم إذا اشترك فيهم 
ع منهم وذلك ولو صح املعتق من مرضه عتقوا كلهم حني صار مالكا هلم غري ممنو :قال .القسم

مرض ال يدرى أميوت منه أو يعيش وكذلك لو مات وهم خيرجون من ثلثه عتقوا كلهم فلما مات 
وأعتق ثلثهم وأرق الثلثني كان مثل معىن حديث ابن عمر ال خيالفه وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ه قيمة عدل فأعطى من أعتق شقصا له يف عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم علي  :وسلم قال
شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق  فإذا كان املعتق الشقص له يف العبد إذا 

وإذا مل يدفع العوض عتق منه ما عتق وكان  .كان موسرا فدفع العوض من ماله إىل شريكه عتق عليه
به إذا أعسر املعتق مل خيرج من وكل واحد من احلديثني موافق لصاح .املالك الشريك معه على ملكه

يد شريكه ماله بال عوض يأخذه وإذا أيسر املعتق مت العتق وكان لشريكه العوض فأعطى مثل ما خرج 
 وكل واحد  .منه ومت العتق
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إبطال االستسعاء وثبوت الرق  :ويتفقان يف ثالثة معان .من احلديثني يبطل االستسعاء بكل حال  

مث ينفرد حديث عمران بن حصني  .تق يف حال عسرة املعتق ويفاذ العتق إن كان املعتق موسرابعد الع
أحدمها أن عتق البتات عند املوت إذا مل يصح صاحبه وصية وأن الوصية جتوز  :وابن املسيب مبعنيني

ا يدل على لغري القرابة ولك أن املماليك ليسوا بذوي قرابة للمعتق واملعتق عريب واملماليك عجم وهذ
الوصية للوالدين واألقربني  منسوخة   :أن قول اهلل تبارك وتعاىل .خالف ما قال بعض أهل العلم

أن الوصايا إذا جوزوا هبا الثلث ردت إىل الثلث وهذا احلجة يف أن ال جياوز  :واآلخر .باملواريث
اهلل عليه وسلم على  إمنا أشار رسول اهلل صلى :وذلك أيه لو شاء رجل أن يقول .بالوصايا الثلث

سعد ومل يعلمه أيه ال جيوز له أن يوصي بأكثر من الثلث ويف هذا حجة لنا على من زعم أن من مل 
يدع وارثا يعرف أوصى مباله كله فحديث عمران بن حصني يدل على مخسة معان وحديث يافع يدل 

  .على ثالثة كلها يف حديث عمران
  



 باب القرعة يف املماليك وغريهم  

كايت قرعة العرب قداحا يعملوهنا منحوتة مستوية مث يضعون على كل  :قال الشافعي رضي اهلل عنه 
 .قدح منها عالمة رجل مث حيركوهنا مث يقبضون هبا على جزء معلوم فأيهم خرج سهمه عليه كان له

اعا وأحب القرعة إيل وأبعدها من أن يقدر املقرع فيها على احليف فيما أرى أن يقطع رق :قال
صغارا مستوية فيكتب يف كل رقعة اسم يف السهم حىت يستوظف أمساؤهم مث جتعل يف بنادق طني 

مستوية ال تفاوت بينها فإن مل يقدر على ذلك إال بوزن وزيت مث تستجف قليال مث تلقى يف ثوب رجل 
بندقة فإذا أدخل يدك فأخرج  :مل حيضر الكتاب وال إدخاهلا يف البنادق ويغطي عليها ثوبه مث يقال

أقرع على السهم الذي  :أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها مث دفع إليه اجلزء الذي أقرع عليه مث يقال
فإذا مات ميت  .يليه مث هكذا ما بقي من السهمان شيء حىت ينفذ وهكذا يف الرقيق وغريه سواء

ال له غريهم وقيمتهم وترك رقيقا قد أعتقهم كلهم أو اقتصر بعتقه على الثلث أو أعتق ثلثيهم وال م
سواء جزئوا ثالثة أجزاء فكتب سهم العتق يف واحد وسهما الرق يف اثنني مث أمر الذي خيرج السهام 

أخرج على هذا اجلزء ويعرف الذي خيرج عليه فإن خرج سهم العتق عتق اجلزء الذي أمر أن  :فقيل
 :م فكان اثنني كتبنا امسيهما مث قلنافإن أراد الورثة أن يقرع بينه .خيرج عليه وبقي اجلزءان اآلخران

 أخرج 
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فإن كان ورثته اثنني كتبنا امسيهما فأيهما  .على هؤالء فأيهم خرج سهمه فهو له والباقي للثاين  

وإن كايوا أكثر وكايت حقوقهم خمتلفة أخذيا  .خرج سهمه على الرقيق أخذ جزءه الذي خرج عليه
وإن خرج سهم  .قيقني واستأيفنا قسمهم مث أقرعنا بينهم قرعة جديدة مستأيفةالثلثني اللذين بقيا ر

 .أخرج فإن خرج سهم العتق على اجلزء الثاين عتقوا ورق الثالث :الرق أوال على جزء رقوا مث قيل

وإن خرج سهم الرق على اجلزء الثاين عتق اجلزء الثالث وإن اختلفت قيمهم جهد قامسهم على تعديلهم 
قليل الثمن إىل الكثري الثمن حىت يعتدلوا فإن مل يعتدلوا لتفاوت قيمهم فكايوا ستة مماليك قيمة فضم ال



واحد منهم مائة وقيمة اثنني مائة وقيمة ثالثة مائة جعل الواحد جزءا واالثنني جزءا والثالثة جزءا مث 
ثنني أو الثالثة وكذلك إن خرج سهم اال .فإن خرج سهم الواحد منهم يف العتق عتق .أقرع بينهم

وإن كان الواحد قيمته مائتني واالثنان قيمتهما  .وإمنا التعديل بينهم بالقيم استوت قيمهم أو اختلفت
فإن خرج سهم الواحد عتق منه الثلث من مجيع املال  :مخسني والثالثة قيمتهم مخسني أقرع بينهم

ى االثنني عتقا مث أعيدت القرعة فإن خرج العتق عل .وذلك يصف العبد وبقي يصفه واجلزءان رقيقا
فأقرع بني الواحد والثالثة يبدأ جتزئتهم أثالثا فأيهم خرج سهمه بالعتق عتق منه ما بقي من الثلث ورق 

وإن بقي من الثلث شيء يسري فخرج سهم العتق على الواحد عتق منه ما  .ما بقي منه ومن غريه
وكايوا ال خيرجون معا جزئوا ثالثة أجزاء مث وإن خرج على اثنني أو ثالثة  .بقي من حصة العتق

فإن خرج سهم العتق على واحد عتق كله أو  .فأيهم خرج عليه سهم العتق عتق كله :أقرع بينهم
فإن عتق كله وفضل فضل أقرع بني الذين بقوا معه يف جزئه ألن العتق  .ما محل ما بقي من العتق منه

وال خترج القرعة أبدا من سهم الذين خرج هلم  .قد صار فيهم دون غريهم حىت يستكمل الثلث
فإن عتق واحد منهم مث اقرع بني من بقي فخرجت القرعة  .سهم العتق أوال حىت تكمل فيهم احلرية

فإن عتق  .على اثنني أقرع بينهما أيضا فأيهما خرج سهمه يف العتق عتق أو عتق منه ما محل الثلث
  .ث من الباقي منهماكله وبقي من الثلث شيء عتق ما محل الثل

وإذا كايوا ثالثة أجزاء خمتلفي القيم فأقرع بينهم فخرج سهم القرعة على جزء منهم وهلم عدد ال  
فإن بقي  .حيتملهم الثلث أقرع بني اجلزء الذي خرج عليهم سهم العتق فأعتق من خرج سهمه منهم

نني عاد رقيقا وال خترج القرعة من من العتق شيء أقرع بني من بقي من اجلزء خاصة ألن اجلزء من االث
 اجلزء الذي خرج له أوال سهم العتق حىت يستوظف الثلث أو يفضل فضل من 
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تبتدأ القرعة بينهم فيجزؤون أثالثا فإن مل يكن الباقون  .العتق فيكون اجلزءان الباقيان فيه سواء  

العتق عتق منه بقدر ما بقي من العتق وأرق ما بقي رقيقا إال اثنني أقرع بينهما فأيهما خرج له سهم 



إن كان املعتقان اثنني ال مال له  .وال تبتدأ القرعة بينهم أبدأ إال على جتزئة ثالثة أجزاء ما أمكن ذلك
غريمها فهذان ال ميكن فيهما التجزئة فيقرع بينهما فأيهما خرج سهم العتق عتق منه ما محل ثلث 

ل القيمة فأعتق كله وبقي من الثلث شيء عتق من الباقي ما بقي من الثلث فإن خرج على قلي .املال
أحدمها أن جيعلوا أربعة أسهم مث  :وإن كايوا مثايية قيمتهم سواء ففيهم قوالن .ورق ما بقي منه

يقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد أو االثنني عتق مث جزىء الباقون كذلك فأعيد فيهم القرعة فأيهم 
فإن خرج سهم اثنني وال حيملهم الثلث أقرع بينهما فأيهما  .تق منه ما محل الثلثخرج سهمه ع

فإن عتق وبقي من الثلث شيء عتق من الباقي بقدر ما محل الثلث  .خرج له العتق عتق ورق الباقي
كايت قيم الذين جزأهم النيب صلى  :ومن قال هذا القول أشبه أن يقول .منه وكان ما بقي رقيقا

 .ه وسلم سواء أليه ال يعتق اثنني ويرق أربعة إال واالثنان الثلث كامال ال زيادة فيه وال يقصاهلل علي

أن جيزئهم  :والقول الثاين .وإن كايوا سبعة جعلهم سبعة أسهم مث أقرع بينهم حىت يستكمل الثلث
العتق أقرع فإن كايوا سبعة قيمهم سواء ضم الواحد إىل اثنني منهم فإن خرج له سهم  .ثالثة أجزاء

وهذا القول  .بينهم فأعتق من خرجت قرعته بكماله وكان ما بقي من العتق فيمن مل خيرج سهمه
أصح وأشبه مبعىن السنة ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جزأهم ثالثة أجزاء وهذا القول موافق 

رعة فإذا وذلك أين جعلت لكل واحد منهم حصة من الق .للحديث اختلفت قيمهم أو مل ختتلف
صارت على الثالثة أعيدت عليهم القرعة فإن وقعت على االثنني عتقا واستأيفت القرعة على اخلمسة 

وال جيوز عندي أبدا أن  .الباقني من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت وكذلك إن كايوا مثايية أو أكثر
الرقيق الذين أقرع بينهم أن  يقرع بني الرقيق قلوا أو كثروا إال على ثالثة أسهم وذلك أيه ال يعدو

تكون قيمهم سواء أو ضم األقل مثنا إىل األكثر حىت إذا اعتدلت قيمهم فهو كما أقرع بينهم على ثالثة 
وقد كان ميكن فيهم كايت قيمهم سواء أو خمتلفة أن يقرع بينهم على ستة أسهم كما يقرع  .أسهم

عة على من بقي حىت يستوظف الثلث وكان فإذا خرج سهم واحد أعتقه مث أعاد القر .بني الورثة
ذلك أحب إىل الرقيق أليه إن يقرع على اخلمسة الباقني مرتني أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرة 

 وقرعة مرتني وثالث ال ضرر فيها على الورثة أليه ال 
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هلل عليه وسلم بينهم على ثالثة فلما أقرع النيب صلى ا .خيرج يف مرة وال مرتني وال ثالث إال الثلث  

  .أسهم مل جيز أن يقرع بينهم إال على ثالثة أسهم وإن اختلفت قيمهم وعددهم واهلل تعاىل أعلم

ولو جاز إذا اختلفت قيمهم جاز إذا اتفقت قيمهم أن يقرع بينهم على قدر عدد الرقيق كما يقرع  
ثة للقسم قد ختتلف يف موضع وإن اتفقت يف ولكن القرعة بني الرقيق للعتق والور .على قدر الورثة

كيف يقسم الرقيق بالقيمة مث يضم القليل الثمن إىل كثريه أفرأيت إذا فعلت  :فإن قال قائل .غريه
فإن اختلفت قيمهم فكان ما  :بالقيمة قيل :هذا يف العتق كيف تصنع فيما يقسم بني الورثة قلنا

يقرع  :قيل .وعبدين مثن مخسمائة والورثة رجالنيبقى منهم متباين القيمة ففي عبد مثن ألف 
بينهم فإن خرج سهم األول على الواحد رد على أخيه مائتني ومخسني وإن خرج على اثنني أخذ من 

ليس عندي أخذ العبدين وكان شريكه يف العبد الذي  :وإن قال صاحبه .صاحبه مائتني ومخسني
اث امليت وذلك أن يكون له ربع العبد ولآلخر صار يف يده بقدر ما بقي له حىت يستوىف يصف مري

وفيها  .ثالثة أرباعه وهكذا قيمة كل ما اختلفت أمثايه من أرض وثياب ودار وغري ذلك بني الورثة
إن أحببتم أن يقرع على ما  :يصح أن تنظر قيمهم فإذا كايت كما وصفت قيل للورثة :قول آخر

فيه من فضل القيمة وأيكم خرج على قليل الثمن وصفنا فأيكم خرج سهمه على كثري الثمن رد ما 
أيتم قوم لكم ما ال يعتدل يف  :أخذه وما بقي من القيمة فإن رضوا معا هبذا أقرعنا وإن مل يرضوا قلنا

القسم فكأيكم ورثتم ما ال ينقسم فأيتم على مواريثكم فيه حىت تصطلحوا على ما أحببتم أو تبيعوا 
وكيف مل تقل بالقيمة على الرقيق  :فإن قيل .البيع وهبذا أقول فتقسموا الثمن وال يكرهكم على

 :قيل .فإذا خرج سهم الكثري الثمن عتق كله وصار عليه ما بقي دينا للورثة إن رضي ذلك العبد

فال جيوز أن أخرج  .ال يشبه الرقيق الورثة ألن الرقيق ال مال هلم ولو كان هلم مال كان ملالكيهم
يقا إىل احلرية وأحيل عليه وارثا مالكا له بدين لعله ال يأخذه أبدا بغري رضاه وأيا عبدا بقي فيه يصفه رق

لو خالفت حديث عمران بن حصني وابن عمر وابن املسيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ودخلت يف 
فكيف خيطئه من قال هذا القول  :فإن قيل .االستعساء أخطأت القياس على ما أقسم بني الورثة

منا يقسم على الورثة بالقيم ويزاد عليهم ويزدادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فيما ال إ :قيل



حيتمل القسم وقسم بينهم ما احتمله بالقيمة والعبيد ال أموال هلم يرضون بأن يعطوها وحنن ال جنرب من 
 له حق يف مرياث من رقيق وال غريه أن يأخذ شيئآ 
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وإمنا يقسم الرقيق بالقيمة ما اعتدلت القيمة بالقيمة فإذا اختلفت  .أو يعطى إال برضاهويعطى معه   

فإن كايوا ستة قيمهم سواء وكان مخسة أسداسهم  .أقرع بينهم مث أعتق بالقيمة حىت يستوظف الثلث
فإذا خرج سهم احلر على حر أقرع بينهم حىت  .خيرجون أحرارا جزئوا ثالثة أجزاء وأقرع بينهم

وسواء  .رج سهم الرق على واحد ويعتق الباقون واجلزءان اللذان مل خيرج عليهما سهم الرق حرانخي
يف القرعة الرقيق الذين أعتقهم عتق بتات يف مرضه مث مات والذين أعتقهم بعد موته إذا كان الرقيق 

عتق بتات يف مرضه معتقني عتق بتات معا أو كايوا معتقني بعد املوت معا ولو كان له رقيق قد أعتقهم 
وآخرين أعتقهم بعد موته بدىء بالذين أعتقهم عتق البتات حىت ال يبقى منهم أحد فإن مل يفضل من 

وإن  .الثلث شيء مل يعتق من الذين أعتقهم بعد املوت أحد وسواء كايوا مدبرين أو موصى بعتقهم
ى بعتقهم فأعتق من خرج عليه فضل على املعتقني عتق بتات من الثلث شيء أقرع بني املدبرين واملوص

وإمنا سوينا بني املدبرين واملوصى بعتقهم أيه كان له يف  .سهم العتق كما وصفت يف القرعة قبل هذا
املدبرين الرجوع وأيه ال جتزى فيهم حرية إال بعد موته وخروجهم من الثلث وكايت حال املوصى 

يا ألن كليهما يعتق باملوت ويرق إن أحب بعتقهم بأعياهنم واملدبرين حاهلم سواء ال خيتلفون عند
  .صاحبه يف حياته ولو رجع يف املدبرين واملوصى بعتقهم قبل أن ميوت كان ذلك له

  
 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب

 كما حكاه 
  
 كالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف ل  
  



 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :راء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الف  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :ذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولكه  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر  
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  باب عتق املماليك مع الدين 

فإذا كان على امليت دين حييط مباله بيع الرقيق وال يعتق منهم  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
ولو كان عليه دين حييط ببعض ماله جزىء الرقيق أجزاء مث كتب سهم العتق وسهم الرق على  .أحد

دين ثلثا كتب الدين سهما والعتق سهمني مث أقرع بينهم فأيهم خرح عليه قدر الدين عليه فإن كان ال



جزء وكايوا  .وإن وقع على .من دينه .فيباعون فيوىف ما عليه .سهم الدين فهو سهم الرق
أكثر من دينه أقرع بينهم بالعتق والرق فأيهم خرج عليه سهم لرق بيع فيه فإن بقي منه شيء جزىء 

وإن خرج سهم الرق على  . مث استؤيف بينهم القرعة كأيه مل يترك غريهمالباقي منهم مع الباقني
وهكذا إن كان دينه  .جزء أقل من دينه بيعوا مث أعيدت القرعة على من بقي حىت يباع له بقدر دينه

فإن قال  .أكثر من الثلث زيد له يف سهام الرق والقرعة حىت يستوىف حقه ويبدأ أبدا سهم الرق
ت بالعتق والرق مث بعت من خرجت عليه قرعة الرق ومل تعتق من خرجت له قرعة كيف أقرع :قائل

فلما كايوا مستوين يف العتق والرق مل أميز بينهم إال  .من العتق .إن الدين أوىل :العتق قيل له
بالقرعة فإذا خرجت قرعة الرق برىء من خرجت قرعته بثبوت الرق من العتق فبعته وكان من بقي 

لعتق والرق للورثة فأعدت القرعة بينهم فمن خرجت له قرعة العتق عتق ومن خرجت مستوين يف ا
  .عليه قرعة الرق رق

ولو  .فإن ترك عبدا واحدا أعتقه وعليه دين بيع منه بقدر الدين مث عتق ثلث ما يبقى منه ورق ثلثاه 
مث ظهر عليه دين حييط هبم أعتقهم بعد قضاء دينه ومل أعلم عليه دينا غري الذي قضيت به فأعتقت ثلثهم 

  .رددت عتقهم وبعتهم يف الدين عليه وكذلك أبيع من يف يده

كيف ترد احلكم وقد  :فإن قال قائل .الورثة منهم وأخذت كل مال يف أيديهم إذا اغترقه الدين 
كان صوابا على الظاهر عنديا فلما صار الظاهر عنديا أن ما حكمنا أوال به على  :كان صوابا قلت

مغيب وإمنا ردديا احلكم بالظاهر لظاهر حكم  .ظاهر الباطن . ما حكمنا به رددياه ومل يردهغري
ولو كان الذي ظهر عليه من الدين ال حييط برقيقه كلهم عدت فأقرعت بينهم قرعة الرق  .أحق منه

ين وقرعة العتق وبدأت بقرعة العتق فأيهم خرج عليه رددت عتقه وبعته أو بعت منه ما يقضى به د
فإذا فعلت حال احلكم يف بعض أمرهم كأين كنت أعتقت اثنني قيمتهما مائة ودفعت إىل  .امليت

 فإن كان  .الورثة أربعة قيمتهم مائتان مث ثبت على امليت مائة دينار
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ا الوارث واحدا فاختار إخراج املائة فأخرجها يقص ثلث مال امليت ويقصت من عتق اللذين عتقا م  
زاد على الثلث مث أقرعت بينهما سهم الرق وسهم العتق فأيهم خرج عليه سهم الرق أرققت منه ما 

يف الظاهر مائة دينار مث صار ثلث امليت ستة وثالثني  .وذلك أهنما عتقا وثلث امليت .جاوز الثلث
رج عليه بعض الذي خ .وثلثي دينار والذين هلم الدين خرج هلم سهم العتق يل بكماله حرا وصار

ستة عشر سهما  :وبعضه مملوكا فأعتقنا منه ما بقي من ثلث مال امليت وذلك .سهم الرق حرا
وإن كان الورثة اثنني فصاعدا يقصنا قسم األربعة األسهم وبعنا منهم  .وثلثا سهم من مخسني سهما

ستأيفنا القسم بني حىت يوىف الغرمي حقه مث عديا بالقرعة يف الرق واحلرية على االثنني كما وصفت مث ا
الورثة على من بقي ممن كان يف أيديهم من الرقيق وعلى من بقي من العبيد املعتق بعضهم الرق بعضهم 

وكلما ظهر عليه دين صنعنا به كما وصفت من يقض القسم  .فقسمناهم قسما مستأيفا بالقيمة
بيد الذين يف أيدي الورثة ولو مل يظهر عليه دين ولكن استحق أحد الع .وغريه يف املسألة قبل هذا

ولو استحق  .فنقصنا بعضه بالقرعة ألن ثلث مال امليت يقص .يقضنا القسم وعديا على العتق 
أحد العبدين اللذين عتقا بقي اآلخر حرا وأقرعنا بني اللذين يف أيدي الورثة فأعتقنا ممن خرجت له 

  .جديدا قرعة العتق ما بقي من الثلث ويقضنا القسم بينهم فاستأيفناه

ولو أرققنا ثلثيهم وأعتقنا الثلث مث ظهر  :باب العتق مث يظهر للميت مال قال الشافعي رضي اهلل عنه 
له مال خيرجون معا فيه من الثلث أعتقنا من أرققنا منهم ودفعنا إىل الورثة ماهلم كان قبل املعتق ودفعنا 

للرقيق املعتقني من مال يف أيديهم وأيدي وما كان  .إىل املماليك ما اكتسبوا بعد عتق املالك إياهم
غريهم قبل عتق امليت عتق بتات أو قبل موت املعتق عتق تدبري أو وصية فهو للورثة كله كأن امليت 

تركه وحيسب الرقيق وما أخذ مما يف أيديهم من املال مث يعتق منهم ثلث مجيع ما ترك امليت فإن 
ق وقبل القرعة ماال أو وهب هلم أو أفادوه بوجه أو الرقيق اكتسب الرقيق املعتقون عتق بتات بعد العت

املوصى بعتقهم بعد املوت بتدبري أو غريه أحصى مجيع ما اكتسب كل واحد منهم مث يظر إىل ما ترك 
فإن ترك من املال ما خيرج مجيع الرقيق من ثلثه عتقوا كلهم وكان لكل واحد منهم ما أفاد  :امليت

 وإن مل حيسب فكان  .ث امليتواكتسب ال حيسب من مريا
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الرقيق ال خيرجون معا من ثلث مال امليت فأحصى مال كل واحد منهم ووقف مث حسب قيمة الرقيق   

واملعتقني ومجيع ما ترك امليت فكان امليت ترك ألفا ورقيقا يسوون ألفا وكان من يعتق من الرقيق ثلثيهم 
رعنا بينهم فأعتقنا ثلثيهم وخلينا بينهم وبني أمواهلم ألهنا أموال وذلك ثلث مال امليت كامال فأق

اكتسبوها وهم أحرار وأرققنا ثلث الرقيق واستخرجنا ما يف أيديهم مما أفادوا واكتسبوا فكان مائة 
فأي  .اكتسبها مملوكان فزاد مال امليت فأقرعنا بني املماليك الباقني حىت يستوظف ثلث مال امليت

وإذا عتق كله ايبغى  .عليهم سهم العتق عتق كله أو عتق منه ما محل ما بقي من الثلث مماليكه خرج
وإذا دفعت ذلك إليه فكان ذلك ينقص مال امليت حىت ال  .أن أرجع إليه ماله الذي دفعته إىل الورثة

 .منهخيرج من الثلث حسبت ماله وقيمته مث أعتق منه بقدر ما عتق ودفعت إليه من ماله بقدر ما عتق 

فإن عتق يصفه أعطيته يصف ماله أو ثلثه أعطيته ثلث ماله فكان موقوفا يف يديه يأكله يف يومه الذي 
 يفرغ فيه لنفسه من 

 باب كيف قيم الرقيق  

وإذا كان الرقيق أعتقوا عتق بتات يف مرض املعتق أو رقيق  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
بر أو املوصي ومل يرفع إىل احلاكم حىت تغريت قيم الرقيق بزيادة أو أعتقوا بتدبري أو وصية فمات املد

أهنم يقومون يف يوم وقع هلم العتق وال ينظر إىل زيادهتم وال يقصاهنم  :يقصان فالقول يف قيم الرقيق
وذلك أن الرقيق الذين عتقوا عتق بتات كان العتق هلم تاما لو عاش وتاما لو مات  .بعد ذلك

ث وواقع على مجاعتهم إمنا يردون بأن ال يدع امليت ما ال خيرجون به فريثون أو يرد فخرجوا من الثل
فإذا مت عتق بعضهم ورد يف بعض فإمنا أعتقوا بالعتق املتقدم يف حياة املعتق ال أن أيهم  .منهم من رد

وقعت وال أن القرعة أ .يعتق باحلكم بالقرعة ألن احلكم بالقرعة حكم مستأيف كأهنم عتقوا يومئذ
فأما زيادة يف شيء بأمر  .ملعتق عتقأ مل يكن له وال زادته ما مل يستوجب إمنا فرقت بني العتق والرق
فإذا كان هذا هكذا  .مل يكن فال ولكنه متييز بني من يرق ويعتق ممن وقع له العتق بالقول املتقدم

عتقون بوصية فقيمتهم يوم وأما املدبرون وامل .ايبغى أن تكون القيمة يوم يقع العتق ال يوم احلكم
إن كان املعتقون إماء أو  :ومن قال هذا القول ايبغى أن يقول .ميوت امليت أليه وقع هلم يومئذ



وأيتهن  .فإن استأخرت قيمهن إىل أن يلدن فقيمتهن حباىل .كان فيهم إماء حباىل قومهن حباىل
ن حكم محلها حكمها يعتق بعتقها عتقت فولدها حر معها ألهنا ملا وقعت هلا القرعة وهي حامل فكا

 ويرق برقها ولو زايلها قبل 
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وهكذا كل من رق منهن رق معها ولدها ال حكم للولد إال حكم  .العتق كان حكمه غري حكمها  

ولو ولدت قبل  .ولو ولدت بعد العتق وقبل القرعة مث عتقت كان ولدها أحرارا مثلها .أمهاهتم
وما كان يف أيدي هؤالء الرقيق املعتقني عتق  .كان ولدها كغريه من رقيق سيدهاتعتق عتق بتات 

بتأت عند املوت أو املعتقني بعد املوت من مال قبل أن يقع العتق على املعتقني فهو كله مال تركه امليت 
فيؤخذ فيكون مرياثا كما ترك من مال سواه وكذلك أرش كل جناية جنيت على أحد منهم قبل وقوع 

وكل ما وهب هلم أو صار هلم من أجرة ومهر جارية وغري ذلك  .لعتق وإن مل يوجد إال بعد العتقا
ولو زوج  .فكله مال من مال امليت أليه وجب قبل وقوع العتق هلم وهم رقيق ومال الرقيق ملالكه
عنها واملائة  أمة منهم مبائة دينار فلم يدخل هبا الزوج حىت أعتقها فاملائة للسيد إذا دخل هبا أو مات

وجبت بالعقد كاملة وهي مملوكة إال أن يطلق فيكون له أن يرجع بنصف املائة ويكون اخلمسون 
وما أفاد العبيد املعتقون واإلماء بعد وقوع العتق من كسب وهبة وأرش جناية وغري  :قال .للسيد

وا أو صارت هلم فإن خرجوا من الثلث فهم أحرار وأمواهلم اليت كسبوا وأفاد :ذلك وقف ومنعوه
وإن مل خيرجوا  .بأي وجه ما كان أموال أحرار مل ميلكها امليت قط فيدفع إىل كل واحد منهم ماله

كلهم من الثلث أقرع بينهم فأيهم وقعت له احلرية عتق وصري إليه ماله الذي صار له بعد وقوع احلرية 
قيقا فأخذ ما يف أيديهم من األموال وما بالكالم هبا يف عتق البتات أو موت املعتق مبوته وصار من معه ر

فإذا أخذ فقد زاد مال امليت وجب  .وجب هلم من أرش اجلناية ومهر املنكوحة وغريها مما ملكوه
فعلينا يقض قسم الرقيق الذين قسمناهم بني الورثة  .علينا أن يعتق ما محل ثلث الزيادة من الرقيق

أعتقناه أو ما محل ما يبقى من ثلث مال امليت وصار ما واالقتراع بينهم فأيهم خرج عليه سهم العتق 



فإن أرادوا الورثة أن يقتسموها أعديا  .بقي من الرقيق وما بقي من أحدهم إن عتق بعضه مماليك
قسمتهم مستقبال كأيا وجديا مال امليت زاد مبا يف أيدي العبيد واإلماء الذين خرج عليهم الرق ألفا 

ت منها أربعمائة دينار وقيمة الرقيق الذين أعتقهم امليت ألفا فصار هلم من ومائتني فكان ثلث مال املي
وذلك أيا يقرع بينهم فإذا خرج سهم العتق من الرقيق على واحد قيمته  .العتق اخلمسان على معىن

أربعمائة ومل يكن كسب شيئا يأخذه من يده عتق ورق من بقي وصح املعىن فإن خرج سهم العتق على 
وإذا يظريا فكنا قد أخذيا من ماله شيئا كان علينا أن يرده عليه  .أربعمائة أوقعنا له العتق واحد قيمته

 فكأيا أخذيا 
   
 

 2994 :صفحة 
 
من كسبه أربعمائة فإذا أرديا ردها عليه وجديا مال امليت ينقص فينقص عتقهم فنقف األربعمائة   

كا مث يكون له ثلثا أربعمائة مث يزيده يف العتق بقدر ويعتق منه ثلث مثامنائة فيكون ثلثاه حرا وثلثه مملو
ثلثي أربعمائة فإذا مت زدياه يف العتق شيئا مث زدياه عليه من ذلك بقدره حىت يصري إليه من كسبه وماله 

بقدر ما يعتق منه إن عتق ثالثة أرباعه صرييا إليه ثالثة أرباع ماله مث ردديا ما بقي من كسبه مرياثا 
وأصل هذا أن تنظر أبدا إىل الرقيق إذا عجز ثلث مال امليت فأعتقت  .من الدورللوراث وهذا 

يصفهم بالقرعة مث زاد مال امليت بأي وجه ما كان فاحسب ثلث الزيادة مث أعتق ممن يبقى من الرقيق 
  .املعتقني بقدر ما زاد مال امليت

  
 باب تبدئة بعض الرقيق علي بعض يف العتق يف احلياة  

غالمي هذا حر لوجه اهلل مث  :ولو أن رجال قال يف مرضه :رضي اهلل تعاىل عنه :افعيقال الش 
مث قال بعد آلخر ذلك وليس له مال غريهم وقفنا أمرهم فإن مات  .وغالمي هذا حر :قال بعد

أعتقنا األول فإن كان الثلث كامال عتق كله وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما محل الثلث دون ما 
فإن خرج  .وإن كان أقل من الثلث عتق كله وعتق من الثاين ما محل الثلث .لعبدان معهبقي وا

ولو  .الثاين من الثلث فهو حر كله وإن خرج من الثلث وبقي فضل يف الثلث عتق الفضل من الثالث



وأعتقوا الرابع وصية أو  :فإن قال معهم .كايوا أربعة فأكثر واملسألة حباهلا كان القول كما وصفت
  .إذا مت أو كان الرابع مدبرا كان القول فيها كما وصفت

والتدبري وصية ألن  .وبدىء عتق البتات أليه وقع يف احلياة على كل عتق بعد املوت بتدبري أو وصية 
وإن فضل عن ثلثه فضل عن الذين أعتقهم  .له أن يرجع فيه ما كان حيا وأيه ال يقع إال بعد املوت

  .أو ممن أوصى بعتقه ما محل الثلث ورق ما بقي عتق بتات عتق من املدبر

فإذا مات بدأيا بسامل ألن احلرية قد  .سامل حر وغامن حر وزياد حر وقفنا عتقهم :وكذلك لو قال 
كايت وقعت له قبل غامن إن عاش فإن فضل فضل عتق غامن فإن فضل فضل عتق زياد أو ما محل الثلث 

ال قرعة إذا كان  :ق البتات كان كما وصفت لكوإذا بدىء عتق بعضهم على بعض عت .منه
تبدئة ألن عتق كل واحد منهم يقع بالكمال على معىن إن عاش املعتق أو خيرج املعتق من الثلث إن 

وما جين على الرقيق بعد وقوع العتق وقبل القرعة من جناية فهي موقوفة حىت يقرع  .مات املعتق
وما أصاب يف  .ناية عليه كاجلناية على احلر وموقوفةبينهم فأيهم خرج سهمه كان حرا وكايت اجل

  .تلك احلال من حد فإذا خرج سهمه حد فيه حد األحرار
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فإذا شهد يف تلك احلال وقفت شهادته فإذا عتق جازت وما ورث يف تلك احلال وقف فإذا خرج   

ا وصفت من أن احلرية وقعت مل .سهمه فكاحلر ال ختتلف أحكامه وجيري الوالء ويرث ويورث
  .بالقول املتقدم يف عتق البتات والقول املتقدم يف موت املعتق يف التدبري وعتق الوصية

 .وهكذا إن جنوا وقفت جنايتهم فأيهم عتق عقلت عنه عاقلته من قرابته فإن مل حيتملوا فمواليه 

منه يف اجلناية ما تؤدى به أو تأيت بني أن يفديه أو يباع  :وأيهم رق فجنايته جناية عبد خيري سيده
إن  :ولو كان اجلاين بعض هؤالء املعتقني فعتق بالقرعة يصفه قيل ملالكه :قال .على مجيع مثنه

شئت فافتد النصف الذي متلك بنصف أرش اجلناية تاما وإال بيع عليك ما متلك منه حىت تؤدي يصف 
بيع بقدر يصف اجلناية إال أن تشاء أن يباع  فإن كان يف يصفه فضل عن يصف اجلناية .مجيع اجلناية



كله ويرد عليك الفضل من مثنه وكان ما بقي من يصف اجلناية يف مال إن اكتسبه يف يومه الذي يكون 
فإن  .فيه لنفسه يؤخذ منه الفضل عن مصلحته يف يفقته وكسوته وما بقي دين عليه مىت عتق اتبع به

ومات فلم يقرع بينهم حىت مات منهم واحد أو اثنان أقرع على أعتق ثالثة مماليك ليس له مال غريهم 
فإن خرج سهم احلي حرا عتق وأعطى كل مال أفاده من يوم تكلم سيده بالعتق  .املوتى واألحياء

فإن كان للميتني مال أحصى فكأهنما تركا ألفا  .وكان امليتان رقيقني إن كايت قيمتهما سواء
ل واحد منهما مخسمائة فزاد مال امليت فأقرعنا بينهما فخرج سهم كسباها بعد كالم السيد بالعتق ك

احلرية على أحدمها فحسبنا كم يعتق منه بتلك اخلمسمائة اليت كايت للمستفيد كأيه قيمة مخسمائة 
مائة  :فوجدياه ثلثه مث يظريا إىل اخلمسمائة الدرهم اليت كسبها بعد عتق سيده فأعطيناه ثلثها وهو

 .ثالمثائة وثالثة وثالثون وثلث فزدياه يف مال امليت :ا درهم وبقي ثلثاها وهووستة وستون وثلث

 :قال أبو يعقوب .فكنا إذا زدياه يف العتق رجع علينا بفضل ما أخذيا من ماله فايتقصناه من العتق

يقدر ذلك على أن يعتق منه ما يكون له من ماله بقدر ما عتق منه غري حمسوب ذلك من مال امليت ألن 
وقال بعض من  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .ذلك إمنا حنسبه يصيب حر فهو له دون السيد

وال أيظر إىل  .يعتقون فال حيملهم الثلث يقومون يوم يقرع بينهم :ينسب إىل العلم يف الرقيق
 أيهم رق قيمهم يوم يكون العتق ألن العتق إمنا يقع بالقرعة كأيه ذهب إىل أيه إذا مل يدر أيهم عتق وال

ومن مات  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .وليست يف واحد منهم حرية تامة إمنا تتم بالقرعة
 منهم مل يعتق ومات رقيقا وأخذ ماله ورثة سيده فأقرع بني األحياء كأيه مل يدع رقيقا 
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فأعتق أحدهم يصيبه منه  .وإذا كان العبد بني ثالثة :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .غريهم  

أحدمها أيه يوقف عتقه فإن وجد له مال يبلغ قيمته دفع إىل شريكه من ماله  :وهو موسر ففيها قوالن
وسواء يف العتق العبد واألمة واملرتفع واملتضع من الرقيق  :أحب أو كره قيمته وبان عتقه بالدفع قال

ملا قضى رسول اهلل صلى  :لقول ايبغى أن يقولومن قال هذا ا .والكافر واملسلم ال افتراق يف ذلك



فيمن أعتق شركا له يف عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل  :اهلل عليه وسلم
فبني يف سنة رسول اهلل صلى  .فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق

مال والقيمة يف ماله وإن مل يرض شركاؤه بالعتق استدللنا  اهلل عليه وسلم أيه يعتق بالقول إذا كان له
على أن عتقه إذا كان ذا مال ودفعت قيمته إخراجا له من أيدي مالكيه معه أحبوا أو كرهوا فإذا كان 

فإذا  .والوالء ثابت للمعتق والغرم الزم له يف قيمة ملك شركائه من العبد .هذا هكذا وقع العتق
ق واحد من شركائه أو كلهم بعد ما يقع عليه عتقه بالقول مل يقع عليه أليه كان هذا هكذا فلو أعت

لك الثمن فإن شئت فخذه  :خارج عن ملكه تام العتق على املعىن الذي وصفت من دفع الثمن ويقال
ولو أعتقا مجيعا معا لزمهما العتق وكان الوالء هلما  .وإن شئت فدعه والوالء للذين سبقا بالعتق

فأما إذا تقدم أحد املعتقني من موسر فالعتق تام والوالء  .يك إن كان معهما عليهما سواءوالغرم لشر
وإن كان أحد شركائه غائبا مت العتق  .له وما كان من عتق بعده فليس جبائز وهو عتق ما ال ميلك

وقت فإن أقام الغائب البينة أيه أعتقه يف وقت قبل ال .ووقف حقه له حىت يقدم أو يوكل من يقبضه
وإن  .الذي أعتقه احلاضر وكان هو موسرأ فهو حر وله والؤه ويبطل عتق احلاضر أليه أعتق حرا

ولو أعتقه  .كان معسرا عتق يصيبه منه وله والؤه وعتق الباقي على احلاضر وضمن لشريكه قيمته
 .باطال واحد مث آخر وقف العتق منهما فإن كان األول موسرا دفع مثنه وعتق عليه وكان عتق اآلخر

وإن كان معسرا عتق على الثاين يصيبا فإن كان موسرا عتق عليه يصيب صاحبه وأعطاه قيمته وكان 
ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .لألول الثلث ولآلخر الثلثان :الوالء بينهما على قدر ما أعتق

دفوعا من ماله إىل شركائه إذ جعل على الذي يعتق يصيبا له يف عبد أن يعتق عليه كله إذا كان موسرا م
 .قضى على املعتق اآلخر بذلك والقضاء بقليل الغرم إذا أعتق أوىل من القضاء بكثريه أو يف مثل معناه

 :فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه  داللتان  :ويف قضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله

 إحدامها أن على 
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فعل فعال يوجب لغريه إخراج شيء من ماله أن خيرج منه ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه  املرء إذا  
وقد حيتمل  .فأما يف مال الناس فهذا صحيح .وسلم مل يقل إال أن يكون ال مال له غري قيمة العبد

شركا  أين أيظر إىل املعتق :والقول الثاين .أن يقاس عليه ما جعل اهلل من ماله وحيتمل أن يفرق بينه
له يف عبد فإذا كان حينئذ موسرا مث قوم عليه بعد ما أعسر كان حرا وأتبع مبا ضمن منه ومل ألتفت إىل 

تغري حاله إمنا أيظر إىل احلال اليت وقع عليها فيها احلكم فإن كان ممن يضمن ضمن وهذا القول الذي 
 مائة أعتقنا منه مخس النصف ولو أعتق عبدا قيمته ألف ومل جند له حني أعتق إال .يصح فيه القياس

  .فعتق يصفه وعشره وكان ما بقي منه رقيقا

وهكذا كلما قصر عن مبلغ قيمة شريكه عتق منه بقدر ما وجد للمعتق ورق ما بقي منه مما مل حيتمله  
ولو أعتق رجل شقصا من عبد يف صحته مث مات قبل يقوم عليه قوم عليه يف مجيع ماله إذا كان  .ماله

هو موسر ألن خيرج من ماله أليه وجب عليه بأن يكون موسرا واجد املال يدفع يوم أعتق وال العتق و
مينعه املوت من حر لزمه يف الصحة كما لو جىن جناية مث مات مل مينعه املوت من أن حيكم هبا يف ماله 

مات وكذلك لو كان العبد له خالصا فأعتق بعضه مث  .وسواء أخر ذلك أو قدم .أو على عاقلته
كان حرا كله بالقول املتقدم منه ولو مل يدع ماال غريه ألن العتق وقع يف الصحة وهو غري حمجور عن 

ومىت أعتق شركا له يف عبد وكان له مال يعتق منه قوم عليه يومئذ ودفع إليه قيمته وعتق  .ماله
بعد ذلك مل يقوم  وإن أيسر .فإن أعتقه وال مال له فالعبد رقيق ويعتق منه ما ميلك املعتق .كله
وسواء أيسر بعد احلكم أو قبله إمنا أيظر إىل احلال اليت يعتق هبا فإن كان موسرا دافعا عتق يف  .عليه

قول من يرى العتق إمنا يقع باليسر والدفع ويعتق يف قول من يرى العتق إمنا يقع باليسر وإن مل يكن 
يعتق أليه يومئذ وقع احلكم وإن أيسر  وإن كان غري موسر دافع مل .دافعا كان موسرا يوم أعتق

 :وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قال يف املعتق شركا له يف عبد إن كان موسرا .بعده

وإمنا جعله  .قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإال فقد عتق منه ما عتق
يكه موسرا دافعأ لقيمته وهذا يف قول من خيرج من ملك الذي مل يعتق بعتق شريكه بأن يكون شر

أيه يعتق باليسر وإن مل يكن دافعا بأن يكون موسرا  :والقول اآلخر .ال يعتق إال بالدفع :قال
اليسر والدفع مل جيز أن خيرج من ملكه بأمر  :وإذا أخرجه من ملك املعتق عليه بأمرين .غري دافع

 ياس أن ينظر إىل املعتق حني يقع العتق واحد وهو قول جيد من قاله مذهبا وأصح يف الق
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ولو كايت  .وإن أعدم بعد أتبع بالقيمة .فإن كان موسرا بقيمته فقد وقع العتق وضمن القيمة  

املعتقة جارية حبلى يوم أعتق بعضها فلم تقوم حىت ولدت قومت حبلى وعتق ولدها معها ألهنا كايت 
ولو زعمت أن العتق إمنا يقع  .بعتقها ويرقون برقها ليس مبنفصل عنها حبلى يوم أعتقت فيعتق ولدها

أال ترى أيه لو أعتق جارية ساعة  .يوم يكون احلكم ايبغى أن ال يعتق الولد معها أليه مل يعتق الولد
ولدت مل يعتق ولدها معها إمنا يعتق ولدها بعتقها إذا كايت حبلى فأما إذا ولدت فحكم ولدها حكم 

  .هاولد غري
  
 عتق الشرك يف املرض  

وإذا أعتق شركا له يف عبد يف مرضه الذي مات فيه عتق  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
بتات مث مات كان يف ثلثه ما أعتق منه لنفسه ولغريه إذا محله الثلث فأمره يف ثلثه كأمر الصحيح يف كل 

من عبد له سهما من مائة سهم يف مرضه مث  وكذلك إذا أعتق .ماله ال خيتلف إذا أعتقه عتق بتات
مات وثلثه حيمله عتق عليه كله أليه أوقع العتق عليه وهو حي مالك لثلث ماله أو كله وكان كمن 

ولو أوصى بعتق ثلث مملوك له بعد موته مل يعتق منه إال ما عتق وذلك أن العتق إمنا  .أعتق عبده كله
عليه فيه كله وماله كله لوارثه إال ما أخذ من ثلثه فلما مل يأخذ  وقع باملوت وهو ال ميلك شيئا يوم يقوم

  .من عبده إال ثلثه كان ال مال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة والدفع
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 ويه وهذا إن صح ال يعارض قول سيب .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  



 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 م األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القس  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 اختالف املعتق وشريكه  

رافعا إىل السلطان إال إذا أعتق رجل شركا له يف عبد ومل يت :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
كايت  :بعد أشهر فحكم عليه السلطان بالقيمة يوم أعتق فاختلفا يف القيمة يوم وقع العتق فقال املعتق

أحدمها أن القول قول  :ففيها قوالن .كايت قيمته أربعني :وقال املعتق عليه .قيمته ثالثني
والقول  .من ماله إال ما زعم هو أيه لزمهاملعتق أليه موسر واجد دافع فإذا أعتق العبد هبذا مل يؤخذ 

  .أن يكون القول قول رب العبد وال خيرج ملكه من يده إال مبا رضي :الثاين

 .كما يكون إذا اختلفا يف الثمن والعبد قائم كان القول قول رب املال واملبتاع باخليار ويف هذا سنة 

ائما فللمبتاع رد العبد أو أخذه مبا قال البائع وهو ال يصح قياسا على البيع من قبل أن البيع إذا كان ق



إذا اختلفا حتالفا وكان على املعتق قيمة  :ولكن لو قال قائل يف هذا .وليس للمعتق ههنا رد العتق
ولو اختلفا فقال الذي له  .العبد كما يكون على املشتري قيمة الفائت إذا اختلفا يف مثنه كان مذهبا

 :ليس كذلك يظر :وقال املعتق .أو يصنع صناعة تزيد يف عملهالعبد خباز أو كاتب  :الغرم

فإن وجد كان يصنع تلك الصناعة أقيم بصناعته وإن مل يوجد ذلك مل يؤخذ بقول الذي له الغرم وكان 
  .القول قول املعتق أليه مدعى عليه زيادة القيمة

وم وقع العتق فالقول قول املعتق وإن كايت صناعته مما حيدث يف مثل تلك املدة اليت ترافعا فيها من ي 
وقال الذي  .أعتقت هذا العبد وهو آبق أو سارق أو معيب عيبا ال ير كما يف بديه :ولو قال املعتق

فالقول قوله وهو على الرباءة من العيب حىت يعلم العيب ألن العبد  .ليس بآبق وال سارق :له الغرم
القول قوله  :ومن قلنا .يطرح عنه بعض ما لزمهقائم بعينه ال يرى فيه عيب وهو يدعي فيه عيبا 

أن ما قلت كما قلت فأحلفوه أحلفناه على دعواه فإن  :يف هذا وغريه فقال الذي خيالفه وهو يعلم
فإن حلف استحق وإن مل حيلف أبطلنا  .حلف برىء وإن يكل عن اليمني ردديا اليمني على صاحبه

 :أعتقت العبد وهو آبق فقلنا :وذلك مثل قوله .دعىحقه يف اليمني ومل يعطه إذا تركها على ما ا

وذلك أيه قد  .هو يعلم أيه آبق أحلف كما وصفت :فإن قال املعتق .القول قول الذي له الغرم
ولو كان العبد املعتق بعضه ميتا أو غائبا فاختلفا فيه  .يكون يعلم ما ال يوجد عليه بينة وما أشبه هذا

هو عبد بربري أو  :وقال املعتق عليه .ي يسوي عشرة ديايريهو عبد أسود زجن :فقال املعتق
فالقول قول املعتق الذي يغرم إال أن يأيت الذي له الغرم ببينة على ما قال  .فارسي يسوي ألف دينار

 أو حيلف له 
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ولو  .ميينه ولو تصادقا على أيه بربري واختلفا يف مثنه فالقول قول املعتق مع .املعتق إن أراده  

تصادقا على أيه بربري وقيمته ألف لو كان ظاهرا ومخسمائة لو كان غري ظاهر وادعى املعتق أيه غري 
وإن شاء أحلفناه على ما  .ظاهر فالقول قول الذي له الغرم إال أن يأيت املعتق ببينة على ما ادعى



قيمة  : يذكر عيبا وقالما قلت إمنا يصدق املعتق على القيمة إذا مل .هو يعلم :إن قال .ذكر
السلعة كذا ملا يكون مثله قيمة ملثل العبد بال عيب فأما إذا ذكر عيبا فالغرم الزم وهو مدع طرحه أو 

  .طرح بعضه ألن القيمة إمنا هي على الرباءة من العيب حىت يعلم عيبا
  
 باب من يعتق على الرجل واملرأة إذا علما  

ومن ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أو جدأ  :نهرضي اهلل تعاىل ع :قال الشافعي 
من قبل أب أو أم أو ولد من ابن أو بنت وإن تباعد ممن يصري إليه يسب املالك من أب أو أم أو يصري 
إىل املالك يسبه من أب أو أم حىت يكون املالك ولدا أو والدا بوجه عتق عليه حني يصح ملكه له وال 

ري من مسيت ال أخ وال أخت وال زوجة وال غريهم من ذوي القرابة ومن ملك ممن يعتق يعتق عليه غ
عليه شقصا هببة أو شراء أو أي وجه ما ملكه من وجوه امللك سوى املرياث عتق عليه الشقص الذي 

 .وإال عتق منه ما ملك ورق ما بقي لغريه .ملكه وقوم عليه ما بقي منه إن كان موسرا وعتق عليه

وهو إذا  .كان الرجل إذا ملك أحدا يعتق عليه بامللك فكان حكمه أبدا إذا ملكه كمن أعتقوإذا 
 :ملك من يعتق عليه وقد كان قادرا على أن ال ميلكه يف حكم املعتق شركا له يف عبد ال خيتلفان

 احلال فقبوله يف .وهو إذا وهب له أو أوصى له به فله أن يرد اهلبة والوصية وكل ما ملك غري املرياث
اليت له رده فيها كاشترائه شقصا منه وشراؤه وقبوله كعتقه ولكنه لو ورث بعض من يعتق عليه مل يكن 
له رد املرياث من قبل أن اهلل عز وجل حكم أن ألزم األحياء ملك املوتى على ما فرض هلم فليس ألحد 

يس هكذا ملك غري ول .ولو ورث عبدا زمنا أو أعمى كان عليه يفقته .أن يرد ملك املرياث
املرياث ما سوى املرياث يدفع فيه املرء امللك عن يفسه وإذا ملك ممن يعتق عليه شقصا عتق عليه ما 

وسواء  .ملك منه ومل يقوم عليه ما بقي منه أليه مل جير ملكه بنفسه إمنا ملكه من حيث ليس له دفعه
ولو ورث  .ا ال اختالف يف ذلكمسلما أو كافرا أو صغريا أو كبري .كان الذي ميلك فيعتق عليه

 صيب مل يبلغ أو معتوه ال يعقل أو موىل عليه أبا أو من يعتق عليه 
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وإن ملك أحد هؤالء شقصا باملرياث عتق عليهم  .عتق على كل واحد من هؤالء من ملك باملرياث  
قال  .على رد ذلك امللكالشقص ومل يعتق غريه بقيمته ملا وصفت من أهنم مل يكويوا يقدرون 

ولو أن صبيا أو معتوها وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به أو تصدق  :رمحه اهلل تعاىل :الشافعي
ولو تصدق  .به عليه وال مال للصيب وله ويل كان على وليه قبول هذا كله له ويعتق عليه حني يقبله

ملعتوه معسران كان لوليه قبول ذلك عليه عليه بنصفه أو ثلثه أو أوصى له به أو وهب له والصيب أو ا
وإن كان موسرا فوهب له يصف ابنه أو يصف أبيه مل يكن  .وعتق منه مما صار إليه من أبيه أو ولده

للويل أن يقبل ذلك وذلك أيه يعتق عليه النصف ويكون موسرا فيكون احلكم على املوسر عتق ما يبقى 
ن قبوله ضرر على مال الصيب واملعتوه وال منفعة هلما فيه من قبل أ :وليس للويل أن يقبل هذا كله له

وما كان هكذا مل يكن للويل أن يقبله له فإن قبله فقبوله مردود عنه ألن يف قبوله ضررا على  .عاجلة
وذلك أيه إمنا قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يعتق على  .الصيب أو ضررا على شريك الصيب

  .يأخذها فإذا مل يأخذ القيمة عتق عليه بغري حق حىت يصح ملكه عليهاملالك الشريك بقيمة 
  
 أحكام التدبري  

أخربيا مسلم بن خالد  :أخربيا الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه قال :أخربيا الربيع بن سليمان قال 
 :يقول أخربين أبو الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل :وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال

إن أبا مذكور رجال من بين عذرة كان له غالم قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل   :وسلم مسع بذلك العبد فباع العبد وقال

زاد مسلم يف احلديث فليبدأ مع يفسه مبن يعول مث إن وجد بعد ذلك فضال فليتصدق على غريهم  وقد 
رمحه اهلل تعاىل أخربيا حيىي بن  :قال الشافعي .شيئا هو حنو من سياق حديث الليث بن سعد

أعتق رجل من  :حسان عن الليث بن سعد ومحاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل قال
 .ال :مال غريه  فقال ألك  :بين عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

من يشتريه مين  فاشتراه يعيم بن عبد اهلل العدوي بثمامنائة   :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل   :درهم فجاء هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم فدفعها إليه مث قال



عن ذوي قرابتك شيء فهكذا  عن يفسك شيء فألهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل
  .وهكذا  
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رجال  -واهلل أعلم  -قول جابر  :رمحه اهلل تعاىل :عن ميينك ومشالك قال الشافعي :يريد  

رجال منا يعين باحللف وهو  :وقال مرة .من بين عذرة يعين حلفاء أو جريايا يف عدادهم يف األيصار
أخربيا  :قال الشافعي .ىل قبيلة كما مساه مرة ومل يسمه أخرىأيضأ منهم بالنسب ويسبه أخرى إ

أن رجال أعتق غالما له  :حيىي بن حسان عن محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل
من يشتريه مين  فاشتراه يعيم   :عن دبر ومل يكن له مال غريه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة  :قال الشافعي .ة درهم وأعطاه الثمنبن عبد اهلل بثمامنائ
 .عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بنحو حديث محاد بن زيد

  .أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار :قال الشافعي

دبر رجل منا غالمأ له ليس له مال غريه فقال النيب  :وعن أيب الزبري مسعا جابر بن عبد اهلل يقول 
ومسعت  :من يشتريه مين  فاشتراه يعيم بن عبد اهلل النحام قال عمرو  :صلى اهلل عليه وسلم

 .يقال له يعقوب    :عبدا قبطيا مات عام أول يف إمارة ابن الزبري وزاد أبو الزبري :جابرا يقول

دبر رجل منا غالما له فمات  :ري مث وجدت يف كتايبهكذا مسعت منه عامة ده :قال الشافعي
فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ حلديث أيب  .فإما أن يكون خطا من كتايب أو خطأ من سفيان

وأبو الزبري حيد احلديث حتديدا خيرب فيه حياة  .الزبري من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغريه
وقد  .ن سلمة وغريه أحفظ حلديث عمرو من سفيان وحدهومحاد بن زيد مع محاد ب .الذي دبره

 .يستدل على حفظ احلديث من خطئه بأقل مما وجدت يف حديث ابن جريج والليث عن أيب الزبري

 .وغري محاد يرويه عن عمرو كما رواه محاد بن زيد .ويف حديث محاد بن زيد عن عمرو بن دينار

يه مل يكن يدخل يف حديثه مات وعجب بعضهم حني وقد أخربين غري واحد ممن لقي سفيان قدميأ أ



قال  .لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه :أخربته أين وجدت يف كتايب مات فقال
وإذا باع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مدبرا ومل يذكر فيه دينا وال حاجة ألن صاحبه  :الشافعي

ملدبر ومن مل يدبر من العبيد سواء جيوز بيعهم مىت شاء فا .قد ال يكون له مال غريه وال حيتاج إىل مثنه
ويف كل حق لزم مالكهم جيوز بيعهم مىت شاء مالكهم ويف كل ما يباع فيه مال سيدهم إذا  .مالكهم

وذلك أن التدبري ال يعدو ما وصفنا من أن ال يكون حائال دون البيع  .مل يوجد له وفاء إال ببيعهم
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو يكون حائال فنحن ال يبيع املكاتب يف فقد جاءت بذلك داللة سنة ر

 دين سيده 
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للحائل من الكتابة فقد يؤول إىل أن يكون عبدا إذا عجز فإذأ منعناه وقد يؤول إىل أن يكون عبدا إذا   

ومن مل  :قال الشافعي ..عجز من البيع وبعنا املدبر فذلك داللة على أن التدبري وصية كما وصفنا
يبع أم الولد مل يبعها حبال وأعتقها بعد موت السيد فارغة من املال وكل هذا يدل على أن التدبري 

أخربيا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه  :قال الشافعي .وصية
يا الثقة عن معمر عن عمرو أخرب .:قال الشافعي .أيه باع مدبرا احتاج صاحبه إىل مثنه :وسلم

 :يعود الرجل يف مدبره أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :بن مسلم عن طاوس قال

 :أخربيا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال :املدبر وصية يرجع صاحبه فيه مىت شاء قال الشافعي

يبيعه  :قلت كان يقول :الأيبيعه صاحبه ق .سألين ابن املنكدر كيف كان أبوك يقول يف املدبر
أخربيا  :قال الشافعي .ويبيعه وإن مل حيتج إليه :فقال ابن املنكدر .إذا احتاج صاحبه إىل مثنه

قال  .الثقة عن معمر عن أيوب بن أيب متيمة أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا يف دين صاحبه
أيت  :ول له سيده صحيحا أو مريضاوال أعلم بني الناس اختالفا يف أن تدبري العبد أن يق :الشافعي

أردت عتقه بكل حال بعد مويت أو أيت عتيقي أو  :أيت مدبر وقال :وكذلك إن قال له .مدبر
 .أيت حمرر أو أيت حر إذا مت أو مىت مت أو بعد مويت أو ما أشبه هذا من الكالم فهذا كله تدبري



ك حدثا أو ترك استثناء أن حيدث أيت حر بعد مويت أو مىت مت إن مل أحدث في :وسواء عندي قال
أيت حر إذا  :إذا قال الرجل لعبده :قال الشافعي .فيه حدثا ألن له أن حيدث فيه يقض التدبري

مضت سنة أو سنتان أو شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا فجاء ذلك الوقت وهو يف ملكه فهو حر 
وإن مل  .غريمها كما رجع يف بيعهوله أن يرجع يف هذا كله بأن خيرجه من ملكه ببيع أو هبة أو 

أحدمها أن كل شيء كائن ال خيتلف حبال فهو  :يرجع فيه إن كان قال هذا ألمة فالقول فيها قوالن
وهذا  .كالتدبري وولدها فيه كولد املدبرة وحاهلا حال املدبرة يف كل شيء إال أهنا تعتق من رأس املال

والقول  .ويعتق ولد املدبرة وولد هذه بعتقها :وحيتمل أن يقال .قول حيتمل القياس وبه يقول
 .أهنا ختالف املدبرة ال يكون ولدها مبنزلتها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول :الثاين

مىت ما قدم فالن فأيت حر أو مىت ما برىء فالن  :ولو قال يف صحته لعبده أو ألمته :قال الشافعي
وإن قدم فالن أو برىء فالن قبل أن  .قبل مقدم فالن أو برء فالنفأيت حر فله الرجوع بأن يبيعه 

 يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا كان قدم فالن 
   
 

 3004 :صفحة 
 
أو كان الذي أوقع العتق عليه والقائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا أليه مل حيدث يف املرض   

اس يف أن جيعل له الرجوع قبل يقدم فالن أو يربأ شيئا وهذا موضع يوافقنا فيه مجيع من خالفنا من الن
فقيل  .فليس كما هو كائن .إن هذا قد يكون وال يكون :وإذا سئلوا عن احلجة قالوا .فالن
أو ليس إمنا يعتق املدبر واملعتق إىل سنة إذا كان العبد املعتق حيا والسيد ميتا وقد مضت السنة  :هلم

وقد يفقد سيد  .وتكون السنة وليس له يقني حكم يعتق بهأو ليس قد ميوت هو قبل ميوت السيد 
 .املدبر فال يعرف موته وال يعتق وقد ميكن أن يكون قد مات ولكن مل يستيقن معرفته إمنا يعتق باليقني

إذا قدم فالن فأيت حرة وبني ولد املدبرة واملعتقة  :وال أعلم بني ولد األمة يقال هلا :قال الشافعي
إذا قدم فالن فأيت حر مىت مت  :ولو قال . بل القياس أن يكويوا يف حال واحدةإىل سنة فرقا يبني

أيت حر  :ولو قال .فمات كان مدبرا يف ذلك الوقت .أو إذا جاءت السنة فأيت حر مىت مت



وإذا  :قال الشافعي .إن مت من مرض هذا أو يف سفري هذا أو يف عامي هذا فليس هذا بتدبري
قال  .والتدبري ما أثبت السيد التدبري فيه للمدبر .ذلك مل يكن حراصح مث مات من غري مرضه 

 .أيت حر بعد مويت بعشر سنني فهو حر يف ذلك الوقت من الثلث :وإذا قال لعبده :الشافعي

وإن كايت أمة فولدها مبنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت وهذه أقوى عتقا من املدبرة ألن هذه ال يرجع 
  .وما كان سيدها حيا فهي مبنزلة املدبرة فيها إذا مات سيدها

  
 ID ' '   ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح

 بست من شوال 
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 ا وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمه  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (وثامنهم كلبهم مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة  
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 املشيئة يف العتق والتدبري  

إن شئت فأيت حر مىت مت فشاء  :وإذا قال الرجل لعبده :رضي اهلل وتعاىل عنه :قال الشافعي 
إذا مت فشئت فأيت حر فإن  :وإذا قال :قال الشافعي .وإن مل يشأ مل يكن مدبرا .فهو مدبر

 .أيت حر إذا مت إن شئت :وكذلك إذا قال .شاء إذا مات فهو حر وإن مل يشأ مل يكن حرا

أيت حر إن شئت مل يكن إال  :وكذلك إن قال له .وكذلك إن قدم احلرية قبل املشيئة أو أخرها
ال  :إذا قال لعبده أيت حر فقال :فما بالك تقول :فإن قال قائل :قال الشافعي .أن يشاء

ال حاجة يل بالتدبري أيفذت العتق والتدبري ومل جتعل املشيئة إىل  :تق أو دبر عبده فقالحاجة يل بالع
فإن العتق البتات والتدبري  :قال الشافعي .أيت حر إن شئت :العبد وجعلت ذلك له يف قوله

ل إذا ويلزمه إخراج املعتق من ماله واملدبر يف هذه احلا .البتات شيء مت بقوله دون رضا املعتق واملدبر
 .مات سيده فوقع له عتق بتات أو عتق تدبري لزمهما معا حقوق وفرائض مل تكن تلزمهما قبل العتق

ومل يكن يف العتق مثنوية فينتظر كمال املثنوية بل أبتدأ هذا العتق كامال وال يقص وال مثنوية فيه 
وتدبريه مبثنوية فال ينفذ إال  ومل أجعل املشيئة فيه إىل العبد كأن عتقه .فأمضيناه كامال بإمضائه كامال

وكذلك الطالق إذا طلق الرجل امرأته مل يكن هلا رد الطالق أليه كامل وخيرج من يديه ما  .بكماهلا
  .كان له ويلزمها شيء مل يكن يلزمها قبله

أيت طالق إن شئت و إن شئت فأيت طالق مل يكن أكمل الطالق أليه أدخل فيه مثنوية  :ولو قال 
 .ال بأن جتتمع املثنوية مع الطالق فيتم الطالق باللفظ به وكمال املثنوية وكماهلا أن تشاءفال يكون إ

إن شاء فالن وفالن فغالمي حر عتق بتات أو حر بعد مويت فإن  :وكذلك إن قال :قال الشافعي
ن وكذلك املدبر مدبرا وإن شاء أحدمها ومل يشأ اآلخر أو مات األخر أو غاب مل يك .شاءا كان حرا



أعتقا غالمي إن شئتما فاجتمعا على  :لرجلني :ولو قال .حرأ حىت جيتمعا فيشاءا بالقول معا
دبراه إن شئتما فأعتقاه عتق بتات  :ولو قال هلما .العتق عتق وإن أعتق أحدمها دون اآلخر مل يعتق
 .ال مبا تعديا فيه إمنا تنفذ مشيئتهما مبا جعل إليهما .كان العتق باطال ومل يكن مدبرا إال بأن يدبراه

وسواء التدبري يف الصحة واملرض والتدبري وصية ال فرق بينها وبني غريها من الوصايا له أن يرجع يف 
كما لو أوصى بعبده لرجل أو داره أو غري ذلك كان  .تدبريه مريضا أو صحيحأ بأن خيرجه من ملكه

حىت مات من مرضه ذلك فاملدبر  وإن مل يرجع يف تدبريه .له أن يرجع يف وصيته مريضا أو صحيحا
 من الثلث أليه 
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أخربيا علي بن ظبيان عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن  :قال الشافعي .وصية من الوصايا  

قال علي بن ظبيان كنت أخذته  :قال الشافعي .املدبر من الثلث :يافع عن ابن عمر أيه قال
 :قال الشافعي .مبرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته ليس :مرفوعا فقال يل أصحايب

واحلفاظ الذين حيدثويه يقفويه على ابن عمر وال أعلم من أدركت من املفتني اختلفوا يف أن املدبر وصية 
أحدمها إيه إذا دبره مث رجع فيه باللسان مل خيرج  :للشافعي يف املدبر قوالن :من الثلث قال الربيع

رجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرج املدبر من من التدبري حىت خي
 :ملك صاحبه وال خيرجه من تدبريه حىت خيرجه كما أخرجه النيب صلى اهلل عليه وسلم والقول الثاين

  .أيه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع يف الوصية وهذا أصح القولني عندي

وإن قال له  .وإذا دبر الرجل عبده فله الرجوع يف تدبريه بأن خيرجه من ملكه :عيقال الشاف 
قد رجعت يف تدبريي فقال  :يقول السيد .عجل يل العتق ولك علي مخسون دينارا قبل :املدبر
  .يعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه اخلمسون وقد بطل التدبري :السيد

دين حييط مباله بيع املدبر يف دينه كما يباع من ليس مبدبر من رقيقه ألن سيده إذا وإذا لزم سيد املدبر  
كان مسلطا على إبطال تدبريه بالبيع وغريه فليس فيه حرية حائلة دون بيعه يف دين سيده وبيعه يف 



اله فبيع ولو لزم سيده دين بدىء بغري املدبر من م .حياته يفسه وغري ذلك مما يباع يف العبد غري املدبر
قد أبطلت تدبريه وهو على  :عليه وال يباع املدبر حىت ال يوجد له قضاء إال ببيعه أو بقول السيد

ولو مل يلزم سيده دين  :قال الشافعي .التدبري حىت يرجع فيه أو ال يوجد له مال يؤدي دينه غريه
لته أو يقضته أو ما قد رجعت يف تدبري هذا العبد أو أبط :فإن قال سيده .كان له إبطال تدبريه

لو أوصى له به مل يكن ذلك يقضا للتدبري حىت  .أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا يف وصيته لرجل
وكذلك لو دبره  .وهو خيالف الوصية يف هذا املوضع وجبامع مرة اإلميان .خيرجه من ملكه ذلك

أو أوصى به لرجل أو تصدق  مث وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو مل يقبضه أو رجع يف اهلبة أو يدم عليها
إن أدى بعد مويت كذا فهو حر فهذا كله رجوع  :به عليه أو وقفه عليه يف حياته أو بعد موته أو قال

ولو دبر يصفه كان يصفه مدبرا ومل يعتق بعد موته منه إال النصف الذي دبر أليه  .يف التدبري باتصاله
فال مال له بعد موته يقوم عليه فيه ألن اهلل عز وجل وإذا مل يأخذ إال يصفه  .إمنا له من ثلثه ما أخذ

 يقل ملكه إىل 
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ولو دبره مث أوصى بنصفه لرجل كان  .ملك األحياء الذين ورثهم فال مال له بعد موته يقوم عليه  

فإن رد صاحب الوصية الوصية ومات السيد املدبر مل  .النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا
وكذلك لو وهب  .تق من العبد إال النصف ألن السيد قد أبطل التدبري يف النصف الذي أوصى بهيع

يصفه وهو حي أو باع يصفه وهو حي كان قد أبطل التدبري يف النصف الذي باع أو وهب والنصف 
ه وإذا كان له أن يدبر على االبتداء يصف عبده كان له أن يبيع يصف .الثاين مدبرا ما مل يرجع فيه

قد رجعت يف تدبريي ثلثك أو ربعك أو  :وكذلك إن دبره مث قال .ويقر النصف مدبرا حباله
يصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبري وما مل يرجع فيه فهو على 

ضع مبنزلة اخلراج فإذا دبره مث كاتبه فليس الكتابة إبطاال للتدبري إمنا الكتابة يف هذا املو .تدبريه حباله
فإن أدى قبل موته  .واخلراج بدل من اخلدمة وله أن خيتدمه وأن خيارجه وكذلك يكاتبه إذا رضي



وإن مل حيمله  .عتق بالكتابة وإن مات عتق بالتدبري إن محله الثلث وبطل ما بقي عليه من الكتابة
ما بقي من الكتابة وكان على الثلث عتق ما محل الثلث منه وبطل عنه من الكتابة بقدره وكان عليه 

ولو  :قال الشافعي .كتابته إال أن يعجز أليه قد يريد تعجله العتق ويريد العبد تعجيل العتق فيكاتب
اخدم فاليا لرجل حر ثالث سنني وأيت حر فإن غاب املدبر القائل هذا أو  :دبر رجل عبده مث قال

أن ميوت السيد املدبر وهو خيرج من الثلث خرس أو ذهب عقله قبل يسأل مل يعتق العبد أبدا إال ب
ومل خيدمه ثالث سنني مل  .فإن مات فالن قبل موت سيد العبد أو بعده .وخيدم فاليا ثالث سنني

أردت إبطال التدبري وأن خيدم  :وإن سئل السيد فقال .يعتق أبدا أليه أعتقه بشرطني فبطل أحدمها
ن خدم فاليا ثالث سنني فهو حر وإن مات فاليا قبل وإ .فاليا ثالث سنني مث هو حر فالتدبري باطل

وإن أراد السيد الرجوع يف اإلخدام رجع فيه ومل يكن العبد  .خيدمه أو وهو خيدمه العبد مل يعتق
أردت أن يكون مدبرا بعد خدمة فالن ثالث سنني والتدبري حباله مل يعتق إال هبما  :وإن قال .حرا

إن أدى مائة بعد مويت  :ولو أن رجال دبر عبدا له مث تال قبل موته .معا كما قلنا يف املسألة األوىل
فإن أدى  .هو حر بعد مويت بسنة :فهو حر أو عليه خدمة عشر سنني بعد مويت مث هو حر أو قال

وكان هذا كله  .مائة أو خدم بعد موته عشر سنني أو أتت عليه بعد موته سنة فهو حر وإال مل يعتق
عبدي هذا لفالن مث  :كما يكون لو قال .بعد التدبري شيء أوىل من التدبري وصية أحدثها له وعليه

 بل يصفه مل يكن له إال  :قال
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عبدي لفالن إذا دفع إىل ورثيت  :مث قال بعد ذلك .عبدي لفالن :ولو قال رجل .يصفه  

و له وإال مل يكن له أليه إحداث فإن دفع عشرة ديايري فه .عشرة ديايري أو إىل غري ورثيت عشرة ديايري
قال  .وصية له وعليه بعد األوىل ينتقض الشرط يف األوىل واآلخرة إذا يقضت أحق من األوىل

ولو جىن املدبر جناية فلم يتطوع السيد أن يفديه فباعه السلطان مث اشتراه ثايية مل يكن  :الشافعي
ب عليه فيه كبيعه على يفسه وكان إبطاال مدبرا بوجه من الوجوه وكان بيع السلطان عليه فيما جي



ولو ارتد العبد املدبر عن اإلسالم وحلق بدار  .للتدبري ولو افتداه سيده متطوعا كان على التدبري
 .احلرب مث أخذه سيده بامللك األول كان على تدبريه وال تنقص الردة وال اإلباق لو أبق تدبريه

قبل أن يقسم أو بعد ما يقسم كان مدبرا فكان على وكذلك لو أوجف عليه املسلمون فأخفه سيده 
ولو وقع يف املقاسم كان لسيده أن  .امللك األول ما مل يرجع سيده يف تدبريه بأن خيرجه من ملكه

يأخذه بكل حال وكان على التدبري ولو كان السيد هو املرتد فوقف ماله ليموت أو يقتل أو يرجع ثاييا 
احلرب أو مل يلحق مث رجع إىل اإلسالم فهو على ملك ماله والعبد فيكون على ملك ماله حلق بدار 

ولو مات كان ماله فيئا وكان فيئا وكان املدبر حرا ألن املسلمني إمنا ملكوا مال املرتد  .مدبر حباله
ن السيد املدبر ومل يكن للورثة أن ميلكوا باملرياث شيئا ودينهم غري دينه إال أهنم إمنا ملكوا يف احلياة وكا

قد رددت التدبري يف حياة السيد أو بعد موته مل  :ولو قال املدبر .التدبري وهو جائز األمر يف ماله
وليس ما يعتق به العبد كما يوصى به احلر من غري يفسه كل من أوصى له مبال ميلكه  .يكن ذلك له

أخرج من يدي  عن يفسه كان له رد الوصية وكل من أعتق عتق بتات مل يكن له رد العتق أليه شيء
 :قال الشافعي .وكذلك إذا أعتق إىل وقت .املعتق تاما فتثبت به حرمة املعتق وجيب عليه احلقوق

ولو دبر عبده مث كاتبه  .ولو دبر أمته فوطئها فولدت كايت أم ولد تعتق بعد املوت من رأس املال
ولو دبره  :قال الشافعي .كان مكاتبا وغري خارج من التدبري ألن الكتابة ليست رجوعا يف التدبري

أردت هبذا  :أيت حر على أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط اآلخر إذا قال :مث قال له
فإن مات سيده قبل أن يؤدي  .وإن مل يرد هبذا رجوعا يف التدبري عتق إن أدى .رجوعا يف التدبري

وال يكون هذا رجوعا يف التدبري إال  عتق بالتدبري فإن أراد هبذا رجوعا يف التدبري فهو رجوع يف التدبري
فإن دبره مث قاطعه على شيء وتعجله العتق  .بقول يبني أيه أراد رجوعا يف التدبري غري هذا القول

  .فليس هذا يقضا للتدبري واملقاطعة على ما تقاطعا عليه
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وإذ دبر الرجل  :قال الشافعي .ريفإن أداه عتق فإن مات السيد قبل أن يؤديه املدبر عتق بالتدب  
 .عبده مث مل حيدث رجوعا يف تدبريه وال يقضا له ومل حيق يف عتق املدبر شيء يباع به فهو على تدبريه

ولو دبر السيد مث خرس فلم ينطق حىت مات كان على تدبريه وال ينقض التدبري إال بإبطاله إياه يف حياته 
ولو دبره مث خرس وكان  .زمه يف عتق العبد أو ذمة السيدبإخراجه من يديه أو ما وصفت من حق يل

يكتب أو يشري إشارة تفهم فرجع يف تدبريه بإشارة أو كتاب كان رجوعه كرجوع بالكالم إذا أخرجه 
من ملكه ولو دبره صحيحا مث غلب على عقله مث رجع يف التدبري وهو مغلوب على عقله مل يكن 

له مث ثاب إليه عقله فلم حيدث له تدبريا كان التدبري وهو وكذلك لو دبره مغلوب على عق .رجوعا
  .مغلوب على عقله باطال وكذلك لو أعتقه وهو مغلوب على عقله مل جيز عتقه

  
 جناية املدبر وما خيرج بعضه من التدبري وما ال خيرجه  

بر إن شاء سيده وإذا جىن املدبر جناية فهو كالعبد الذي مل يد :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
  .فإن فعل فليس ذلك ينقض التدبري وهو على تدبريه .تطوع عنه بإخراج أرش اجلناية

وإن مل يفعل فكايت اجلناية تستغرق عتقة بيع فيها فدفع إىل اجملىن عليه أرش جنايته وإن يقص مثنه عن  
إن أحببت أن  :ل لسيدهوإن كايت اجلناية قليلة ومثن املدبر كثريا قي .اجلناية فال غرم على سيده

 .يباع كله ويدفع إىل اجملىن عليه أرش اجلناية ويدفع إليك بقية مثنه بعناه أليه قد كان لك بيعه بال جناية

كان الذي بقي  .وإن أحببت أن ال يباع كله بيع منه بقدر أرش اجلناية وكان ما بقي لك رقيقا مدبرا
ي من العبد ما كان لك يف كله من إبطال تدبريه وبيعه من العبد الثلث أو أقل أو أكثر مث لك فيما بق

ولو كايت على سيد العبد  :قال الشافعي .وغري ذلك وإمنا ذلك مبنزلة تدبري ذلك الثلث ابتداء
أميان ال يرجع يف شيء من تدبريه فجىن بيع منه بقدر اجلناية وكان ما بقي منه على التدبري وال حنث 

وإذا جين على املدبر فهو كعبد غري مدبر جين عليه  :قال الشافعي .عليه أليه ليس هو الذي باعه
 .وهو عبد يف كل جناية أليه كمن مل يدبر ما مل ميت سيده فيعتقه فتتم شهادته وحدوده وجنايته

وكذلك طالقه ويكاحه وما  .واجلناية عليه وسهمه إذا حضر احلرب ومرياثه كل هذا هو فيه عبد
ولو جىن عليه حر جناية تتلفه أو تتلف بعضه فأخذ سيده  :لشافعيقال ا .سوى ذلك من أحكامه

 قيمته أو أرش ما أصيب منه كان ماال من ماله إن شاء جعله يف مثله وإن شاء ال فهو له يصنع به 
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  .وإن كان اجلاين عليه عبدا فأسلم إليه واملدبر اجملىن عليه حي فهو على تدبريه .ما شاء  

قول يف العبد املسلم يف خروج املدبر إىل سيده املدبر كالقول فيما أخذ من أرش جنايته من ديايري وال 
فإن  :قال الشافعي .أو دراهم فإن شاء جعله مدبرأ معه وإن شاء كان ماال من مال يتموله إن شاء

ع العبد وال هو أخذ العبد مبا لزم اجلاين له من أرش اجلناية على مدبره مث سكت فلم يقل هو مدبر م
وكذلك لو قتل مدبرا فأسلم إليه عبد أو عبدان قتاله مل  .رقيق فليس مبدبر إال بأن حيدث له تدبريا
فلم زعمت أن العبد املرهون إذا جين عليه  :فإن قال قائل .يكويا مدبرين إال بأن حيدث هلما تدبريا

يه بدل منه وال تزعم أن املال املأخوذ يف فكان أرش جنايته عبدا أو ماال كايا كما كان العبد مرهويا أل
أرش اجلناية على املدبر والعبد املأخوذ يف ذلك يقوم مقام املدبر فيكون مدبرا واملال موضوعا يف مدبر 

أرأيت العبد  :فأين الفرق بينهما قيل :فإن قال .فرقت بينهما الفتراقهما :أو معتق قيل له
ألن لصاحب  :ال قيل :به أو إبطال الرهن فيه فإن قال املرهون لسيده بيعه أو هبته أو الصدقة

ومالك الرهن مالك لشيء يف  :قيل .يعم :الرهن يف عنقه حقا ال يبطل حىت يستوفيه فإن قال
وإمنا مل يكن ملالكه إبطاله ألن لغريه من اآلدميني فيه ملك شيء  :قيل .يعم :فإن قال .عنقه

املدبر فيه ملك شيء من األشياء من األدميني غريه أفتجد مع مالك  :قيل .يعم :دويه فإن قال
 :أما يف قولك :أفتجد مالك املدبر يقدر على بيعه وإبطال تدبريه فإن قال :قيل .ال :فإن قال

وإذا أعطيت أن يل أن أبيع املدبر فقد زعمت أيه ليس فيه عتق الزم  .فقد فرقت بينهما :فنعم قيل
لعبدك إن مت من مرضك أو سفرك فهو حر فإن مت كان  بكل حال إمنا فيه عتق إن كان كوصيتك

 .ولو كايت فيه حرية ثابتة يف احلني الذي يقال له هذا فيه مل يرق حبال أبدا .حرا وإن شئت رجعت

أرأيت أم الولد أليس تعتق مبوت سيدها من رأس املال فال  :ويقال ألحد إن قال هذا :قال الشافعي
ت أو حر فدفع مثنها أيقوم الثمن مقام أم الولد أو األمة املسلمة هبا يكون لسيدها بيعها أو أمة فأسلم

ألن أم الولد مل تعتق وماتت وهي مملوكة والولد الذي كان منها إمنا عتقت  :قيل .ال :فإن قال



به إذا كايت ولدته من سيدها إذا مات سيدها والذي دفع أو دفعت يف جنايتها مل تلد من سيدها فتعتق 
وكذلك املدبر هو املشروط له العتق بوصيته فلم يبلغ شرطه  :قيل له .يعم :فإن قال عليه بالولد

وإن كايت األمة اجلايية  :وقتل مملوكا وليس أحد بدله يف ذلك الشرط بتلك الوصية فيعتق هبا قال
 حبلى فحكم ولدها حكم عضو منها ما مل يزايلها إذا بيعت فهو 
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رج من البيع فإن ولدت قبل أن تباع بعد اجلناية وقبل احلكم أو بعده فسواء ال كعضو منها ال خي  

يدخل ولدها يف اجلناية أليه إذا فارقها فارق حكمها يف اجلناية أليه غري جان وكان حكمه حكم أمة 
م فمن رأى بيعها والتفريق بينها وبني ولدها باعها ومن مل ير بيعها إال مع ولدها فل .جنت وهلا ولد

يتطوع السيد بفدائها باعهما ورد على السيد حصة الولد من الثمن وأعطى اجملين عليه مثنها إن كان 
واهلل  -وهذا أشد القولني استقامة على القياس على السنة ومعناها  .قدر جنايته أو أقل مل يرد عليه

ة فرق بينها وبينه للصغر وبه أقول وذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رد بيع ولد امرأ -تعاىل أعلم 
وإذا  :قال الشافعي .وليس بيع املالك للبيع هبذه العلة بأكثر من بيع الصغري مبا لزم األم البيع فيه

جىن املدبر أو املدبرة جناية يبلغ أرشها مائة من اإلبل ومل تكن قيمة اجلاين مخسني من اإلبل وللمدبر 
وهو كسائر ماله وال يدخل ولد املدبرة وال ولد  مال وولد فماله مال سيده ال حق للمجين عليه

قال  .اململوكة غري املدبرة يف جنايتهما ألهنم مل جينوا فيدخلوا يف جنايته وهم كمال سيده سواهم
وإذا جين على املدبر أو املدبرة جناية فعلى اجلاين عليهما أرش اجلناية عليهما بقدر قيمتهما  :الشافعي

إن جين عليهما بقطع أيديهما فعليه يصف قيمة كل واحد منهما يدفع إىل مملوكني ال تدبري فيهما 
هو كمال من مالك لك أن متلكه كمالك ملك املدبر واملدبرة وبيعهما ولك أن  :سيدها ويقال له

تصنع فيه ما شئت وعلى اجلاين على املدبر أو املدبرة إن كايت جنايته يفسا قيمتهما مملوكني يوم تقع 
وإن كايت املدبرة حبلى فقتلها فعليه قيمتها حبلى وال شيء يف  .ني أو مريضني كايااجلناية صحيح

وإن جىن عليها فألقت جنينا ميتا وماتت ففي اجلنني عشر قيمة أمه يوم جيين عليها ويف األمة  .ولدها



وإن ألقت جنينا حيا مث مات  .قيمتها وقيمة جنينها لسيدها يصنع به ما شاء كما وصفت قبل هذا
وإن كان ميتا فحكمه حكم  .وماتت ففيها قيمتها ويف اجلنني قيمته إذا كان حيا فحكمه حكم يفسه

  .أمه
  

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

  اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 ة املدبر وتدبري املكاتب كتاب 

وإذا دبر الرجل عبده مث كاتبه فليس الكتابة بإبطال للتدبري إمنا إبطاله أن خيرجه من  :قال الشافعي 
أردت إثباته على التدبري غري أين أردت أن أتعجل العتق فهو مدبر  :ملكه قبل الكتابة ويسأل فإن قال

كاتب معها وإن كايت مدبرة مكاتبة فولدها مكاتب وهكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو م
وإذا كاتب عبده مث دبره قبل العجز مث عجز كان مدبرا وإن شاء الثبات على  :مكاتب مدبر قال

الكتابة ثبتناه عليها فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل األداء عتق بالتدبري إن محله الثلث فإن مل حيمله 



أردت الرجوع يف  :من الكتابة بقدر ما عتق منه وإن قال الثلث عتق منه ما محل الثلث وبطل عنه
أيه يسأل  :والقول الثاين .التدبري فال يكون رجوعا إال بأن خيرجه من ملكه فهو مدبر وهو مكاتب

أردت الرجوع يف التدبري فهو رجوع وهو مكاتب ال تدبري له وإن كاتب عبده مث دبره قبل  :فإن قال
  .العجز مث عجز كان مدبرا

فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها وله الكتابة والتدبري وإن دبر عبده مث كاتبه فلم يؤد حىت مات  
 :عتق من الثلث وبطلت الكتابة ألن الكتابة ال تكون إبطاال للتدبري إمنا يكون إبطاله بأن يقول مالكه

  .أردت إبطاله وخيرجه من ملكه قبل الكتابة
  

 ID ' '    إمنا  :(بست من شوال) :يف قوله صلى اهلل عليه وسلموقال النووي
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح ب  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  



  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 يث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلد  
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  

   
 

 3013 :صفحة 
 
   

 جامع التدبري  

فذهب عقل السيد  .دخل الدار فأيت حر بعد مويتيوم ت :وإذا قال الرجل لعبده :قال الشافعي 
ولو أعتقه بدخول الدار صحيح العقل مث ذهب عقله فدخل العبد  .ودخل العبد الدار كان مدبرا

وإن كان السيد قال هذا وهو ذاهب العقل مث دخل العبد الدار  .الدار والسيد ذاهب العقل كان حرا
لة وهو ذاهب العقل لو أعتق مل جيز عتقه ولو أوصى مل جتز والسيد صحيح العقل مل يعتق أليه قال املقا

يوم تدخل الدار فأيت  :ولو قال :قال الشافعي .وصيته أليه مل يعقل عتقأ وال وصية وال غريمها
حر بعد مويت فلم يدخل العبد الدار حىت مات السيد مث دخلها مل يعتق ألن العبد قد خرج من ملك 

مىت دخلت الدار فأيت حر فمات السيد مث دخل العبد الدار  :و قالول .السيد وصار لغريه مملوكا
مىت مت فأيت حر أو غري حر مث  :ولو قال رجل لعبده .مل يعتق ألن العتق وقع وهو يف ملك غريه

مىت مت أيا فأيت حر وله عبيد مل يدر أيهم عىن هبذا مث مات ومل  :مات مل يكن العبد حرا ولو قال
مىت مت وأيت مبكة فأيت  :ولو قال رجل لعبد له .يهم خرج سهمه أعتقناهيبني أقرعنا بينهم فأ

حر ومىت مت وقد قرأت القرآن كله فأيت حر فمات السيد والعبد مبكة وقد قرأ القرآن كله كان 
مىت ما مت  :ولو قال له .وإن مات وليس العبد مبكة أو مات ومل يقرأ القرآن كله مل يعتق .حرا



مىت مت  :ولو قال له .فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآيا فهو حر .حر وقد قرأت قرآيأ فأيت
فأيت حر إن شاء ابين فالن فإن شاء ابنه فالن فهو حر وإن مل يشأ فليس حبر وإن مات ابنه فالن قبل 

يشاء أو خرس أو ذهب عقله قبل أن يشاء مل يكن حرا إال أن يربا من خرسه أو يرجع عقله فيشاء 
ومجاع هذا أيه إذا أعتقه على شرط أو اثنني أو  :قال الشافعي .ا إن خرج من الثلثفيكون حر

وال أعتقه بأقل مما شرط  .أكثر مل يعتق إال بأن تكمل الشروط اليت أعتقه عليها أو الصفة أو الصفات
إن مت من مرضي هذا فأيت  :ومثل هذا الرجل يقول جلاريته أو عبده يف وصيته .أيه يعتق به أبدا

حر أو أيت حرة ويوصي لناس بوصايا مث يفيق من مرضه مث ميوت ومل ينقض وصيته فال يعتق العبد وال 
األمة وال ينفذ لواحد من أهل الوصايا وصية أليه أعطاه إياه يف حال فال يكون له يف غريها فعلى هذا 

  .هذا الباب كله وقياسه
  

 ID ' '   الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب
 أجري عليها 

  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  

   
 

 3014 :صفحة 
 
   

 العبد يكون بني اثنني فيدبره أحدمها  

يدبره أحدمها فنصيبه مدبر وال قيمة وإذا كان العبد بني اثنني ف :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
لشريكه أليه قد أوصى لعبده يف يفسه بوصية له الرجوع فيها فلما مل يوقع العتق بكل حال مل يكن 

ولو أوصى بعتق يصفه مل يقوم  .ضامنا لشريكه ولو مات فعتق يصفه مل يكن عليه قيمة أليه وصية
لثه وهو مل يأخذ من ثلثه شيئا غري ما وصى به عليه النصف اآلخر أليه ال مال له إال ما أخذ من ث



مىت  :ولو قال لعبده .وشريكه على شركته من عبده ال يعتق إن مات شريكه الذي دبره أو عاش
ولو كان بني اثنني فقاال معا أو  .مت ومات فالن فأيت حر مل يعتق إال مبوت اآلخر منهما

أيت حبس على اآلخر منا  :أو قاال .منهما مىت متنا فأيت حر مل يعتق إال مبوت اآلخر :متفرقني
حىت ميوت مث أيت حر كان كل واحد منهما قد أوصى لصاحبه بنصفه بعد موته مث هو حر فيكون 

  .وصية يف الثلث جائزة ويعتق مبوت اآلخر منهما واهلل أعلم
  
 يف مال السيد املدبر  

ترك ماال غائبا وحاضرا مل يعتق من وإذا دبر الرجل عبده و :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
املدبر شيء إال مبا حضر يف أيدي الورثة وعتق يف ثلث ما وصل إىل الورثة ومل يعتق يف الغائب حىت 

وإن حضر فهلك قبل أخذ الورثة له كان كما مل يترك  .حيضر فيأخذ الورثة سهمني ويعتق منه سهم
ان للورثة أخذ مجيع ما يف يد املدبر من مال أفاده ويعتق فيما علم للسيد من ماله دون ما مل يعلم وك

فإذا مات وأفاد ماال بعد موت السيد فإن خرج من الثلث سلم إليه ماله كله وإن  .قبل موت سيده
مل خيرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسب بعد موت سيده بقدر ما خيرج منه من الثلث وسلم 

بر وال أم ولد وال عبد أموال هؤالء لساداهتم إذا أعتقوا أخذت أمواهلم البقية إىل ورثة سيده وال مال ملد
  من أيديهم ال تكون األموال إال لألحرار

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم
 الليلة وجزء منها 

  
 ليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من ال  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   



  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  

   
 

 3015 :صفحة 
 
   

 تدبري النصراين  

إذا دبر النصراين عبدا له يصراييا فأسلم العبد النصراين قيل  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
حنول بينك وبينه  :عناه عليك وإن مل ترده قيل للنصراينإن أردت الرجوع يف التدبري ب :للنصراين

وهكذا  .وخنارجه ويدفع إليك خراجه حىت متوت فيعتق عليك ويكون لك والؤه أو ترجع فنبيعه
يصنع يف املكاتب وأم الولد مننعه عن أم الولد حىت ميوت فتعتق وعن املكاتب حىت يعجز فنبيعه أو يؤدي 

أيه يباع عليه بكل حال وللنصراين من مال مدبره وعبده  :قول آخرويف النصراين املدبر  .فيعتق
  .وأم ولده مسلمني ما للمسلم من أخذه

  
 تدبري أهل دار احلرب  

وإذا قدم احلريب دار اإلسالم بأمان فدبر عبدا له فالتدبري جائز  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
إن رجعت يف  :وإن أسلم العبد املدبر قلنا للحريب .فإن أراد الرجوع إىل دار احلرب مل مننعهما

التدبري مل مننعك الرجوع يف وصيتك وبعنا عليك العبد أبيت أم أطعت أليا ال يدعك متلك مسلما لنا 
  .وإن مل ترجع فأردت املقام خارجناه لك ومنعناك خدمته لك .بيعه

مل ترجع خارجناه ووكلت خبراجه فإن رجعت يف تدبريه بعناه وإن  .وإن أردت الرجوع إىل بالدك 
ولو دبره يف دار احلرب مث خرج إلينا مقيما على التدبري  .إن شئت من يقبضه لك فإذا مت فهو حر

 .أيه يباع بكل حال :وفيه قول آخر .كان مدبرا ما مل يرجع يف التدبري بأن خيرجه من ملكه

دث ملكا له بغصب يغصبه إياه يسترقه وكذلك لو أعتق يف دار احلرب مث خرجا إىل دار اإلسالم ومل حي



كيف يكون العتق يف دار احلرب جائزا  :فإن قال قائل .به يف دار احلرب بعد العتق كان حرا
العتق إخراج ملك إىل صاحبه فهو إذا أخرج ماله إىل ملك صاحبه ببيع أو ملك يصح مث أسلما  :قيل

ال يرد عليه ما أخرج منه ما مل حيدث أخذا له يف مل يرد إليه ما أخرج من ملكه إىل مثله احلكم فيه أن 
فإن أحدث أخذا له يف دار احلرب فال خيرج من يديه ما غلب عليه يف دار احلرب  .دار احلرب

والعتق إخراج شيء من يديه مل يرجع فيأخذه بعد إخراجه فال يكون له أخذه بعد أن يصري إىل دار 
  .ب غري هذاواحلجة يف هذا مكتوب يف كتا :اإلسالم قال

  
 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول

 فإن احلذف فيه 
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  

   
 

 3016 :صفحة 
 
   

 يف تدبري املرتد  

أيه موقوف فإن  :أحدها :وإذا دبر املرتد ففيه أقاويل :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
وإن قتل فالتدبري باطل وماله  .رجع إىل اإلسالم كان على تدبريه حىت يرجع فيه وهو على أصل ملكه

إمنا وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة وراجعا  :ومن قال هذا القول قال .يفء
أن التدبري  :والثاين .لى الردة علمت أن ردته يفسها صريت ماله فيئافلما مات ع .إليه إن رجع

باطل ألن ماله موقوف يكون فيئا وماله خارج إال بأن يعود إليه فالتدبري والعتق باطل كله ومن قال هذا 
فتدبريه  .إن ماله خرج من يديه إال أن يعود وإمنا ميلكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة :القول قال

أن يكون التدبري  :والثالث .وهو غري مالك وهذا أشبه األقاويل بأن يكون صحيحا وبه أقولكان 



ومن قال هذا أجاز عتقه ومجيع ما  .ماضيا عاش أو مات أليه ال ميلك ماله إال مبوته ومبوته يقع العتق
  .للشافعي فيها ثالثة أقاويل أصحها أن التدبري باطل :قال الشافعي .صنع يف ماله

  
 دبري الصيب الذي مل يبلغ ت 

وإذا دبر الغالم الذي مل يعقل ومل يبلغ مث مات فالتدبري جائز  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
يف قول من أجاز الوصية أليه وصية ولوليه يف حياته بيع مدبره يف النظر له كما يكون له أن يوصي 

ومن  :غ املوىل عليه ومن مل جتز وصيته قالوكذلك البال .وإن مات جاز يف الوصية .لعبده فيبيعه
مل يبلغ فتدبريه باطل ولو بلغ مث مات كان باطال حىت حيدث له تدبريا بعد البلوغ يف حياته وإذا دبر 

املعتوه و املغلوب على عقله مل جيز تدبريه وإن كان جين ويفيق فدبر يف حاله اإلفاقة جاز وإن دبر يف غري 
  .حال اإلفاقة مل جيز

  
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :اء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهل  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها  
  

   
 



 3017 :صفحة 
 
   

 تدبري املكاتب  

وإذا دبر الرجل مكاتبه فإن أدى قبل موت السيده عتق بأداء  :رضي اهلل وتعاىل عنه :قال الشافعي 
وإن مل الكتابة وإن مات السيد ومل يؤد عتق بالتدبري وبطل ما كان عليه من النجوم إن محله الثلث 

وإن شاء إذا دبر قبل موت السيد أن يعجز كان له أن  .حيمله الثلث عتق منه بقدر ما محل الثلث
يعجز وكان لسيده أخذ ما كان له من مال وال تبطل الكتابة بالتدبري من قبل أيه إمنا زاده خريا ومل 

 منقصا لشيء من أال ترى أيه لو أعتق جاز عتقه وسقطت الكتابة عنه وال يكون التدبري .ينقصه
 :الكتابة عنه من قبل أيه مل يقع له بالتدبري عتق بعد ومىت وقع سقط ما يبقى من الكتابة قال الشافعي

وإذا مات السيد وله مكاتب مل يبع املكاتب وال كتابته يف دينه ويؤخذ بنجومه  :رضي اهلل تعاىل عنه
املدبر يباع فيه أليه وصية ويبيعه  .لف املدبريف دينه فإذا عجز بيع يف الدين وكان رقيقا واملكاتب خيا

ولو كان عبد  .واملكاتب ال يبيعه سيده يف دين وال غريه وال بعد موته حىت يعجز .سيده يف حياته
أحدمها أيه حر كله وعليه  :بني اثنني فدبر أحدمها يصيبه مث أعتق اآلخر يصيبه وهو موسر ففيه قوالن

وإن  . ليس بعتق بتات وال حيول بني السيد وبني بيعه وبه أقوليصف قيمته وله والؤه ألن التدبري
أيه ال يعتق منه إال ما عتق والنصف اآلخر  :كان معسرا فنصفه حر ويصفه اآلخر مدبر والقول الثاين

  .مدبر حباله يرجع فيه صاحبه مىت شاء
  

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء   
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   



  
 أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عة عشرعليها تس) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

   
 

 3018 :صفحة 
 
   

 مال املدبر  

وما اكتسب املدبر يف تدبريه من شيء مث عتق بعد موت سيده  :اهلل تعاىل عنه رضي :قال الشافعي 
ألن املدبر ال ميلك شيئا إال شيئا كسبه بعد العتق وما ميلك اململوك من شيء  .فهو مال لورثة سيده

فإمنا ميلكه لسيده وكذلك لسيده قبض مجيع ماله قبل الرجوع يف تدبريه بأي وجه كان امللك بكسب 
ولو ثبت املدبر على تدبريه حىت مات سيده فعتق  .ة أو وصية أو جناية جنيت عليه أو غري ذلكأو هب

أفدته بعد موت سيدي  :ولو قال .وبيده مال يقر أيه إمنا أفاده قبل موت سيده كان مرياثا لسيده
على املال أو كان القول قوله مع ميينه وعلى الورثة البينة أيه كان ملكه قبل موت سيده فإن جاءوا هبا 

ولو كان ذلك بعد موت سيده  .بعضه أخذوا ما أقاموا عليه البينة وإن مل يأتوا هبا كان ما يف يديه له



ألن كثري املال قد يفاد يف ساعة ويتعذر قليله يف الزمان الطويل فإذا أمكن بوجه أن ميلك مثل  .بساعة
ختلف املدبر وورثة من دبره يف مال يف ولو ا :قال الشافعي .ذلك املال فالقول فيه قوله مع ميينه

يده فأقام املدبر البينة أيه أفاده بعد موت سيده والورثة البينة أيه أفاد ذلك املال قبل موت سيده كايت 
ولو فضل يف كينويته يف يده فهو  .البينة بينة املدبر والقول قوله ألهنم مستوون يف الدعوى والبينة

 :ده مال فأقام الورثة البينة أيه كان يف يديه وسيده حي وقال املدبرولو كان يف ي .أرجح منهم سببا

كان يف يدي لغريي وإمنا ملكته بعد موت سيدي كان القول قوله مع ميينه وال أخرجه من يديه حىت 
  .كان يف يده ميلكه أو هو ميلكه فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه :يقول الشهود

  .كان املدبر صغريا أو كبريا مسلما أو كافرا أو امرأة أو رجالوسواء مجيع حكم املدبر  
  

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 ذلك حيتاج إىل يقل 

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 من ستة ألن إمنا حذفت اهلاء  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 ريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وت  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   



  
   
 

 3019 :صفحة 
 
   

 ولد املدبر  

دبره فنكح قبل التدبري أو بعده فسواء وما وإذا أذن الرجل مل :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
إن كايت حرة كان حرا وإن كايت أمة  :ولد له فحكم املولود يف احلرية والرق حكم األم اليت ولدته

وليس للعبد وال للمدبر وال من  :قال الشافعي .كان عبدا كما يكون هذا يف احلر والعبد غري املدبر
ن سيده وليس له أن يتسرى حبال وإذا أذن له سيده بالتسري مل تكمل فيه احلرية أن ينكح إال بإذ

فتسرى درأيا عنه احلد بالشبهة وأحلقنا به الولد وفرقنا بينهما مىت علمنا فإن مل يعلم حىت مات السيد 
 .وملك املدبر األمة مل تكن األمة أم ولد له بذلك الولد حبال أليه وطء فاسد ال وطء ملك صحيح

  .ولد حىت يكون الولد والوطء من ملك هلا حر كامل احلريةوال تكون األمة أم 
  
 ولد املدبرة ووطؤها  

أخربيا مالك  :ولسيد املدبرة أن يطأها ألهنا على الرق قال :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
وإذا دبر  :قال الشافعي .عن يافع عن ابن عمر أيه دبر جاريتني له فكان يطؤمها ومها مدبرتان

ل أمة فولدت بعد تدبريها يف بقية عمرها وهي مدبرة فسواء والقول فيهم واحد من قولني كالمها الرج
فأما أحدمها فإن سيد املدبرة ملا دبرها ومل يرجع يف التدبري فكايت  -واهلل تعاىل أعلم  -له مذهب 

أن ولد كل ذات مملوكة موقوفة العتق ما مل يرجع فيها مدبرها بأن خيرجها من ملكه وكان احلكم يف 
رحم مبنزلتها إن كايت حرة كان حرا وإن كايت مملوكة كان عبدا ال وقف فيها غري امللك كان مملوكا 

  .كان ولد املدبرة مبنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها

فإن رجع السيد يف ولدها  :ومن قال هذا القول ايبغى أن يقول .وقد قال هذا بعض أهل العلم 
وكذلك إن رجع يف تدبريها مل يكن رجوعا يف تدبري  .ن ذلك رجوعا يف تدبري أمهمكان له ومل يك



فكيف يكون له الرجوع يف  :فإن قال قائل .من ولدت وهي مدبرة والرجوع أن خيرجه من ملكه
تدبريها وال يكون رجوعه يف تدبريها رجوعا يف تدبري ولدها وإمنا ثبت هلم التدبري بأن أمهم مدبرة 

أال  :قيل .م كمن ابتدىء تدبريه ومل حيكم هلم أهنم كعضو منها فما الدليل على ذلكفحكمنا أهن
ترى أن قيمتهم لو كايت مثل قيمتها أو أقل أو أكثر مث مات السيد قوموا كما تقوم أمهم ومل يعتقوا 

فإذا حكمنا هبذا جعلنا حكمهم كحكم أيفسهم وإن ثبت  .بغري قيمة كما ال تعتق أمهم بغري قيمة
 ولو جعلت حكمهم حكم أمهم  .لك هباذ

   
 

 3020 :صفحة 
 
وجعلت القيمة هلا دوهنم ومل أجعل له الرجوع فيهم دوهنا وجعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم   

وجعلناهم رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها وأبطلنا تدبريهم إذا مل تعتق أمهم فهذا ال جيوز ملن يقول 
وسواء كان ولدها ذكورا أو إياثا فإن ولدت ذكورا  :قال الشافعي .واهلل تعاىل أعلم .هذا القول

أو إياثأ فأوالد اإلياث مبنزلة أمهاهتم سواء والقول يف الرجوع فيها وفيهم وترك الرجوع والرجوع يف 
وولد الذكور مبنزلة أمهاهتم إن  .أمهاهتم دوهنم وفيهم دون أمهاهتم كالقول يف بنات املدبرة يفسها

  .كايوا أحرارا وإن كن إماء كايوا إماء ملن ملك أمهاهتمكن حرائر 

وإذا دبر أمته فولدت أوالدا بعد التدبري فالقول فيها وفيهم كما وصفت فإن رجع يف تدبريها  :قال 
مث ولدت أوالدا ألقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد يف معىن هذا القول مدبر ألن العلم قد أحاط 

وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد ولد مملوك ال تدبري له  .يهماأن التدبري قد وقع عل
تدبريها ثابت وقد  :وإذا دبر جارية له مث قال :قال الشافعي .إال أن حيدث له السيد تدبريا

فأما  .رجعت يف تدبري كل ولد تلده وال ولد هلا فليس هذا بشيء أليه ال يرجع إال فيما وقع له تدبري
وإذا ولدت املدبرة ولدا  .ميلك ومل يقع له تدبري يف أي شيء يرجع ال شيء له يرجع فيهما مل 

ولدتيه قبل  :فاختلف السيد فيه واملدبرة أو املدبرة وورثة السيد بعد موت السيد فقال السيد أو الورثة
كون وهي مدعية بل ولدته بعد التدبري فالقول قول السيد أو الورثة ألهنم مال :التدبري وقالت املدبرة



فإن أقامت بينة مبا قالت  :وعلى من قلت القول قوله اليمني مبا قال .إخراج ملكهم من أيديهم
كايت البينة العادلة أوىل من اليمني الفاجرة وإن أقامت بينة وأقام السيد أو ورثته بينة بدعواهم كايت 

فضل كينويتهم يف أيديهم بامللك فهي بينتهم أوىل وكان ولدها رقيقا من قبل أهنم مملوكون يف أيديهم 
ولو كايت أمة بني اثنني فدبراها مث جاءت بولد فادعاه أحدمها كان ابنه  .وهم مدعون ومقيمون بينة

وضمن يصف قيمته ويصف قيمتها ويصف عقرها لشريكه إن شاء شريكه ألن مشيئته أخذ قيمتها 
ولو جىن  .ي ادعى ميتأ مل يكن له قيمةولو ألقت الولد الذ .رجوع يف تدبريها وكايت أم ولد له

أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد  :والقول الثاين .إيسان جناية فأخذ هلا أرشا كان األرش بينهما
التدبري أوالدا فهم مملوكون وذلك أهنا إمنا هي أمته موصى هلا بعتقها لصاحبها الرجوع يف عتقها وبيعها 

صى هلا والوصية ليست بشيء الزم هو شيء يرجع فيه صاحبه فليست هذه حرية ثابثة وهذه أمة مو
 قال  .وقد قال هذا غري واحد من أهل العلم .وأوالدها مملوكون

   
 

 3021 :صفحة 
 
أوالد املدبرة مملوكون وقال  :أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء قال :الشافعي  

والعتق خمالف  :قال الشافعي . سبحايه وتعاىل أعلمواهلل .هذا غري أيب الشعثاء من أهل العلم
  .للتدبري عند كل أحد ولو أعتق رجل أمة هلا ولد مل يعتق ولدها بعتقها حبال إال أن يعتقهم

  
 يف تدبري ما يف البطن  

وإذا دبر الرجل ما يف بطن أمته فليس له بيعها إال أن يريد  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
ال يكون له بيعها ألين ال أعلم  :ولو أعتقه مل يكن له بيعها وإمنا قلنا .الرجوع عن التدبري ببيعها

خمالفا يف أن األمة إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت حامال كان ما يف بطنها تبعا هلا ما مل يزايلها كبعض 
جيز أن تباع أمة مل  .بدهنا ميلكه من ميلكها ويعتق بعتقها فحكمه كحكم عضو منها ما مل يزايلها

أردت  :ولو باع الذي دبر ولدها أمه وهو حامل به فقال .حامل ألن حكم محلها كحكمها
ولو باع أمة  .كان البيع مردودا .مل أرده :أو قال .الرجوع يف تدبريي الولد كان البيع جائزا



 .كان أعتقه واستثىن ما يف بطنها فإن ولدت ألقل من ستة أشهر فالولد مدبر إن كان دبره وحر إن

  .وإن مل تلد إال لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبري أو العتق مل يكن مدبرا وال حرا

وإن ولدت ولدين أحدمها ألقل من ستة أشهر واآلخر ألكثر من ستة أشهر فهو من محل واحد  
ذلك فإذا كان بعضه ألقل من ستة أشهر كان معتقا أو مدبرا وكل من معه يف  .وحكمه حكم واحد

ولو دبر ما يف بطنها أو أعتقه مث باعها فولدت قبل ستة أشهر كان الولد معتقا أو مدبرا  .احلمل
أيه ملا كان ممنوعا من البيع  :أحدمها :وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قوالن .والبيع باطل

 .ممنوعا ليعرف حال احلمل فيباع يف تلك احلال كان البيع مردودا بكل حال أليه يف وقت كان فيه

ولدك ولد مدبر مل يكن هذا تدبريا إال أن يريد به  :ولو قال ألمته .أن البيع جائز :واآلخر
  .تدبريا
  

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه
 والزخمشري فينبغي أن 

  
 د ثبت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني ق :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  

   
 

 3022 :صفحة 
 
   



 تدبري الرقيق بعضهم قبل بعض  يف 

وإذا دبر الرجل يف صحته رقيقا أو بعضهم قبل بعض ويف  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
  .مرضه آخرين كذلك وأوصى بعتق آخرين بأعياهنم فال يبدىء واحد منهم على واحد

ها أليه شيء أوقعه كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا وآلخر مريضا مل يبدأ قدمي الوصية على حديث 
أن الوصية واقعة هلم  :هلم يف وقت واحدة وكايوا إمنا يدلون يف ذلك الوقت معا حبجة واحدة وهي

يوم كان ذلك الوقت فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا وإن مل خيرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له 
اهلل عليه وسلم بينهم حني سهم العتق حىت يستوعب ثلث امليت قياسا على الذين أقرع النيب صلى 

  .أعتقهم املريض فأعتق ثلث امليت وأرق ثلث الورثة
  
 اخلالف يف التدبري  

فخالفنا بعض الناس وأجرى يف املدبر خالفا سأحكي بعضه  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
بر وصية على أي شيء اعتمدت يف قولك املد :فقال يل بعض من خالفنا فيه .إن شاء اهلل تعاىل

على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت قطع اهلل هبا عذر من  :يرجع فيه صاحبه مىت شاء قلت
أال ترى أن النيب صلى اهلل عليه  :قال .فاذكرها :قلنا .فعنديا فيه حجة :قال .علمها

عليه وسلم العلم حييط أن رسول اهلل صلى اهلل  :وسلم يف حديثكم باعه ومل يسأله صاحبه بيعه قلت
  .فبأيهما باعه :كان ال يبيع على أحد ماله إال فيما لزمه أو بأمره قال

أما الذي يدل عليه آخر احلديث يف دفعه إياه إىل صاحبه الذي دبره فإيه دبره وهو يرى أيه ال  :قلت 
 صلى اهلل جيوز له بيعه حني دبره وكان يريد بيعه إما حمتاجا وإما غري حمتاج فأراد الرجوع فذكر للنيب

عليه وسلم فباعه وكان يف بيعه داللة على أن بيعه جائز له إذا شاء وأمره إن كان حمتاجأ أن يبدأ بنفسه 
فإيا روينا عن أيب جعفر  :فإن قال قائل :قال .فيمسك عليها يرى ذلك لئال حيتاج إىل الناس

 :قال الشافعي .ع خدمة املدبرحممد بن علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا با

ما روى هذا أحد عن أيب جعفر فيما علمت يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما  :فقلت له
أيت ال تثبت املنقطع لو مل خيالفه غريه  :وما هي قلت :قال .كان لك فيه حجة من وجوه

ديث وأحتاج إىل ذكره ليس حب :فهل خيالفه قلت :فكيف تثبت املنقطع خيالفه املتصل الثابت قال



باع النيب صلى اهلل عليه وسلم رقبة مدبر  :لو ثبت كان جيوز أن أقول :قال .فأذكره على ما فيه
 كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث 
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هو أدل لك على أن حديثك  :قلت .إيه خيالفه :فإن قلت :قال الشافعي .حممد بن علي  

إن كان حممد بن علي قال للمدبر الذي روى جابر أن النيب  :لتوكيف ق :قال .حجة عليك
 :صلى اهلل عليه وسلم باع رقبته إمنا باع النيب صلى اهلل عليه وسلم خدمته كما قلت فغلط من قال

 :وأين قلت :قال .باع رقبته مبا بني اخلدمة والرقبة كنت خالفت حديثنا وحديث حممد بن علي

فقد خالفت ما رويت عن النيب  :فقلت .ال ألهنا غرر :جائز قال أتقول إن بيعه خدمة املدبر
جابر مسى باعه بثمامنائة درهم من يعيم  :قلت .فلعله باعه من يفسه :صلى اهلل عليه وسلم قال

عبد قبطي يقال له يعقوب مات عام أول يف إمارة ابن الزبري فكيف يوهم أيه باعه من  :النحام ويقول
 :جعفر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد فقلت روى أبو :يفسه وقلت له

وقد رواه معه عدد فطرحته وروايته يوافقه عليها عدد فيها حديثان متصالن أو ثالثة  .مرسال
صحيحة ثابتة وهو ال خيالفه فيه أحد برواية غريه وأردت تثبت حديثا رويته عن أيب جعفر خيالفه فيه 

وأصل قولك أيه لو مل  :وقلت له :اهلل عليه وسلم ما أبعد ما بني أقاويلكجابر عن النيب صلى 
يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا ال خيالفه فيه 

لزمك وقد باعت عائشة مدبرة هلا فكيف خالفتها مع حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيتم  .غريه
تزعم وأصحابك أن القياس غريه  .أيب إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئأ يف البيوع تروون عن

 .ال أخالف عائشة مث ختالفها ومعها سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والقياس واملعقول :وتقول

وأيت حمجوج مبا وصفنا من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت ال  :وقلت له :قال الشافعي
حد يف تركها ولو مل تكن فيما يثبته حمجوجا كنت حمجوجا بقول عائشة فيما تزعم أيك تذهب عذر أل

وما هي  :قال .إليه ولو مل يكن لعائشة فيه قول كنت حمجوجا بالقياس وحمجوجا حبجة أخرى



واألصل  :قلت .ال :هل يكون لك أن تقول إال على أصل أو قياس على أصل قال :قلت
ال  :قال .بعذر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو إمجاع الناسكتاب أو سنة أو قول 

وقولك يف املدبر داخل يف واحد من هذه  :قلت .يكون أصل أبدا إال واحدا من هذه األربعة
 :قلت .أما قياسا يف كل شيء فال :أفقياس على واحد منها قال :قلت .ال :األربعة قال

كعتق  .يعم بوصيته :قلت .الثلث ومات سيده عتقإذا محله  :فمع أي شيء هو قياس قال
 :قال .بل قول أكثر الفقهاء أن يباع :قلت .فهو قول أكثر الفقهاء :قال .غري املدبر

 لسنا يقوله وال 
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قلت جابر بن عبد اهلل وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن املنكدر وغريهم يبيعه  .أهل املدينة  

ء وطاوس وجماهد وغريهم من املكيني وعندك بالعراق من يبيعه وقول أكثر التابعني وعطا .باملدينة
يبيعه فكيف ادعيت فيه األكثر واألكثر من مضى عليك مع أيه ال حجة ألحد مع السنة وإن كايت 

أرأيت املدبر مل  :فقلت .وأين ذلك من قول يفسي :حمجوجا بكل ما ادعيت وبقول يفسك قال
أستسعيه إذا مل خيرج من الثلث أرأيت لو كان العتق له ثابتا كهو ألم الولد أمل تعتقه أعتقه من الثلث و

  .إمنا فعلت هذا أليه وصية :فارغا من املال وال تستسعيه أبدا قال

أفيجوز  :قلت .ال غري املدبر :قال .أرأيت وصية ال يكون لصاحبها أن يرجع فيها :قلت 
يف بعضها الرجوع وال جتعل له يف بعض بال خرب يلزم فيجوز  أن تفرق بني الوصايا فتجعل لصاحبها

الناس جمتمعون  :عليك أن يرجع املوصي يف املدبر وال يرجع يف عبد لو أوصى بعتقه غري مدبر قال
فإن اجتمعوا على أن يكون التدبري  :قلت .على أيه يرجع يف الوصايا ومتفرقون يف الوصية يف املدبر

وافترقوا فيه فكيف مل جتعل القول قول الذين  .يف مجيع الوصايا غريه وصية على أن له أن يرجع
ال يرجع فيه قد ترك أصل قوله يف أيه وصية إذا كان  :يرجع فيه فتستدل على أن من قال :قالوا

إذا  :لو قال لعبد :مث ذكرت أن قائل هذا القول يقول :يرده فيما سواء من الوصايا قال الشافعي



إذا جاءت السنة فأيت حر كان له أن يرجع  :ولو قال .حر كان له أن يبيعه مت أيا وفالن فأيت
إذا مت فأيت حر  :فكيف زعمت أن له أن يرجع يف هذا وال يرجع يف قوله :فقلت .فيه

ما مها يف القياس إال سواء والقياس أن يرجع فيه كله ألن أصل األمر فيه أن هؤالء مماليك له  :فقال
 :قال .فهذه احلجة عليك يف املدبر :قلنا .قت مل يقع فتثبت هلم به حريةأوصى هلم بالعتق يف و

  .وأخرجت املدبر اتباعا والقياس فيه أن له أن يرجع فيه

فمن اتبعت فيه إن كان قال قولك أحد أكثر من سعيد بن املسيب فاذكره فقد خالفت القياس  :قلنا 
بن املسيب أقاويل له ال خيالفه فيها أحد  وأيت تترك على سعيد .كما زعمت وخالفت السنة واألثر
والذين احتججت مبوافقتهم من أهل ياحيتنا خيالفويك يف املدبر  .وتزعم أن ليست عليك فيه حجة

يفسه فيبيعويه بعد موت سيده إذا كان على سيده دين ومل يدع ماال قال هؤالء باعوه يف احلني الذي 
إذا كان العبد بني اثنني  :ويقولون أيضا :قلت .حرا صار فيه حرأ ومنعوه من البيع قبل أن يصري

وهذا أعجب من القول األول ألهنم  :فدبره أحدمها تقاوماه فإن صار للذي مل يدبر بطل التدبري فقال
 أبطلوا التدبري والسيد ال يريد إبطاله وجربوا 
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 .هذان أبعد قولني قاهلما أحد من الصواباملالكني على التقاوم ومها ال يريدايه وال واحد منهم ف  

فإذا كايت حجتك بأن وافقك هؤالء يف معىن من قولك وأيت تستدرك يف قوهلم ما تقول فيه  :قلت
 :قلت .ما فينا حجة على أحد :هذا القول أفترى فيك وفيهم حجة على أحد لو خالفكم قال

احلجة مع  :احلجة يف السنة قالولو قلت فإن  :قال .ولو مل يكن مع من خالفكم سنة وال أثر
 :قال .ولو مل يكن مع من خالفكم سنة كايت احلجة مع من معه األثر :قلت .من معه السنة

 :ولو مل يكن أثر كايت احلجة مع من معه القياس قال :قلت .فهما معا معنا :قلت .يعم

عن هذا كله وأيت وغريك تشهد لنا أن السنة واألثر والقياس معنا فكيف ذهبت  :قلت .يعم
وأخربين عن أيب يوسف أيه  :قال الشافعي .فرجع بعض أهل العلم منهم عندهم إىل قولنا يف املدبر



يباع املدبر وما رأيت أشد تناقضا من قولنا فيه  :السنة واألثر والقياس واملعقول قول من قال :قال
وقد حكي يل عنه  .املقالة ولكن أصحابنا غلبويا وكان األغلب من قوله األكثر مل يرجع عنه مع هذه

  .واهلل تعاىل أعلم .هذه السنة :أيه اشترى مدبرا وباعه وقال

ال يشك أهل العلم باحلديث أن إدخال سفيان يف حديث عمرو  :قال يل قائل منهم :قال الشافعي 
وأيب الزبري فمات فباع النيب صلى اهلل عليه وسلم مدبره غلط إال أن احلفاظ كما قلت حفظوه عن 

ولو مل يعلم أن مثل هذا غلط مل  .عمرو بن دينار وعن أيب الزبري بسياق يدل على أن سيده كان حيا
ولكن لو كان صحيحا ال خيالفه غريه أن النيب صلى اهلل عليه  .يعرف غلطا وال أمرا صحيحا أبدأ

مها أن التدبري أحد :وسلم باع املدبر بعد موت سيده الذي دبره ما كان املول فيه إال واحدا من قولني
ال جيوز إذا مل يكن أيه باعه يف دين على سيده ألن أقل أمره عنديا وعندك إذا كان التدبري جائزا أن 

أن الناس إذا اجتمعوا على  :يعتق ثلثه إن مل يكن على سيده دين وهذا أشبه بظاهر احلديث الثاين
ليه وسلم فلم يبعه النيب صلى اهلل عليه إجازة التدبري فال يكون أن جيهل عامتهم سنة النيب صلى اهلل ع

ولو مل يكن ذلك  :قال .وسلم وشيء منه خيرج من الثلث وإن مل يكن ذلك مؤدى يف احلديث
لو  :وما هي قلت :يعم فقال :حجة يف املدبر إال هذا وكان صحيحا أكايت لك احلجة فقلت

ة مل تتم فيه وأيه وصية وأن الوصايا باعه النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد املوت استدللت على أن احلري
وذلك أين رأيت أم الولد تعتق فارغة من املال واملكاتب ال تبطل كتابته مبوت  .تكون من الثلث

سيده فلما بطلت وصية هذا وجاز بيعه استدللت على أن بيعه يف احلياة جائز أليه وصية من الوصايا له 
 الرجوع فيها 
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يف الوصايا وأيه خارج من معىن من يثبت له العتق ألن املكاتب يرق إذا عجز فال تبطل كما يرجع   

وكان بسبب من حرية فلم تبطل حىت يبطلها هو ويبطل  .كتابته حىت يكون يبطلها هو فتبطل بالعجز
 قال .تدبري املدبر واستدللت على أن املدبر وصية إن صار إليه عتق فبالوصية ال مبعىن حرية ثابتة



ال يباع املدبر ألن سيد املدبر إذا ادان دينا حييط مباله مل  :جلملة قوله :وزعم آخر قال :الشافعي
يبع مدبره يف دينه وال يف جناية لو جناها املدبر أليه حمبوس على أن ميوت سيده يعتق مبوته فإن مات 

جنايته فمنعه من أن يباع  وكذلك إن كايت على املدبر جناية مل يبع يف .سيده وعليه دين بيع يف دينه
وقد ميوت املدبر قبل سيده فيموت عبدا أليه ال يقع عليه العتق عنده  .وسيده حي قبل يقع له العتق

إال مبوت سيده فلما مات سيده وايقضى عنه الرق عنده ووقع عتقه باعه يف جناية يفسه ودين سيده 
ع يف أوىل حالة أن يبيعه فيها واهلل املستعان وإياه فباعه يف أوىل حالة أن مينعه فيها من البيع ومنعه البي

فإين إمنا بعته بعد موت سيده أليه مات وال مال له وإمنا  :فإن قال :قال الشافعي .أسأل التوفيق
فذلك احلجة عليك أن جتعله كالوصايا يف أن  :قيل .هو وصية وال تكون الوصايا إال من الثلث

من أن جتعله من الوصايا فتجعل لصاحبه الرجوع فيه كما يرجع يف ترقه إذا مل خيرج من الثلث ومتنع 
فقد رددهتا حني وقعت وإن اعتللت  :قلت .إن فيه حرية واحلرية ال ترد :فإن قلت .الوصايا

بإفالس سيده فقد يفلس وله أم ولد فال يردها وينفذ عتقها وقد يفلس وله مكاتب قد كاتبه على جنوم 
 :وقد قلت يف أم ولد النصراين .وال يرقه بعد موته إال مبا يرقه به يف حياتهمتباعدة فال تنقض كتابته 

تسلم وهي حرة ومل ميت سيدها فيأيت الوقت الذي يقع فيه عتقها حني صار فرجها من سيدها ممنوعا 
هو حر ويسعى يف  :قالوا .مطلقا ال يباع املدبر :قالوا .وأيت ال ترعى االستسعاء بالدين

فقوهلم على أصل مذهبهم أشد استقامة من قولك على  .الوا يف أم ولد النصراينوكذلك ق .قيمته
أفرأيت الرجل إن كان إذا أفلس عبده مبنزلة امليت يباع ماله وحيل ما مل يكن حل من  .أصل مذهبك

فقد يفيد ماال  :ديويه فكيف مل يبع مدبره كما باعه بعد املوت وأحل ديويه بعد املوت فإن قال قائل
إمنا أحكم عليه  :فإن قلت .فلم أرك ايتظرت بدين عليه إىل مائة سنة وجعلته حاال مبوته :قيل

فكذلك بيع مدبره بإفالسه وقد ميكن يف املوت أن يظهر له مال  .حكم ساعته وذلك حكم املوت
به بعد موته مل يكن عرف فلست أراه ترك إرقاقه بعد املوت مبا ميكن وال بيعه يف احلياة يف إفالس صاح

 حبكم ساعته وال سوى بني حكمه يف 
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موت وال حياة وقد أرقه يف احلياة بغري إفالس وال رجوع من صاحبه فيه حيث مل يرقه من أرق املدبر   

إذا كان العبد بني  :وقال .ألن من أرقه يف احلياة إمنا أرقه إذا رجع فيه صاحبه .وال أحد غريه
وإن مل يشتره الذي دبره ايتقض  .وماه فإن صار للذين دبره كان مدبرا كلهاثنني فدبره أحدمها تقا

قال  .التدبري إال أن يشاء الذي له فيه الرق أن يعطيه الذي دبره بقيمته فيلزمه ويكون مدبرا
ال يباع املدبر ما عاش سيده إال أن يكون  :-واهلل تعاىل أعلم  -وال جيوز يف قوله  :الشافعي

 .ن الذي دبره لشريكه يصف قيمته ألن التدبري عنده عتق وكذلك هو عنده لو أعتقهمدبرا كله ويضم

أن ينتقض التدبري أليه إذا جعل لسيده املدبر يقض التدبري فكيف جعل له يقض  :وال جيوز يف قوله
التدبري إذا مل يشتر املدبر إن كان إذا يقض التدبري فقد جعله له فأثبت عليه يف موضع غريه وقد 

وما معىن يتقاومايه ومها ال  .وإن كان مل يرد يقضه فقد جعل له يقضه وهو ال يريده .ياهذكر
 -واهلل املستعان  -يريدان التقاوم وال واحد منهما ما أعرف ل يتقاومايه وجها يف شيء من العلم 

 .من أيه مدبر كله وعلى املدبر السيد يصف قيمته :والقول فيه يف قول من ال يبيعه ما وصفت

فأما حنن فإيا إذا جعلنا لسيده يقض تدبريه وبيعه فتدبريه  .ال يباع املدبر :وهكذا قال من قال
وصية وهو حباله مدبر النصف مرقوق النصف للشريك أليه مل يعتقه فيضمن لشريكه يصف قيمة العبد 

  .ويعتق عليه
  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  :املكاتب 

  :قال اهلل عز وجل :خربيا الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه قالأ :أخربيا الربيع بن سليمان قال 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميايكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريأ وآتوهم من مال اهلل الذي 
ما اخلري املال أو الصالح  :آتاكم  أخربيا عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك بن جريج أيه قال لعطاء

ما  :فإن مل يكن عنده مال وكان رجل صدق قال :قلت .ا يراه إال املالم :أو كل ذلك قال
إن علمتم فيهم خريا  املال كائنة أخالقهم وأدياهنم ما   :قال جماهد .أحسب خريا إال ذلك املال

إن   :واخلري كلمة يعرف ما أريد منها باملخاطبة هبا قال اهلل عز وجل :قال الشافعي .كايت
الصاحلات أولئك هم خري الربية  فعقلنا أهنم خري الربية باإلميان وعمل الصاحلات ال الذين آمنوا وعملوا 



والبدن جعلناها لكم من شعائر اهلل لكم فيها خري  فعقلنا أن اخلري   :وقال اهلل عز وجل .باملال
إذا حضر أحدكم املوت إن ترك   :وقال اهلل عز وجل .املنفعة باألجر ال أن هلم يف البدن ماال

 الوصية   :ريا  فعقلنا أيه إن ترك ماال ألن املال املتروك وبقولهخ
   
 

 3028 :صفحة 
 
إن علمتم فيهم خريا  كان أظهر معاييها   :فلما قال اهلل عز وجل :للوالدين واألقربنب  قال  

قوة على اكتساب املال وأماية أليه قد يكون قويا فيكسب فال  :بداللة ما استدللنا به من الكتاب
 -وال جيوز عندي  :يؤدي إذا مل يكن ذا أماية وأمينا فال يكون قويا على الكسب فال يؤدي قال

وليس الظاهر أن القول إن علمت  .إن علمتم فيهم خريا  إال هذا  :يف قوله -واهلل تعاىل أعلم 
يه أحدمها أن املال ال يكون فيه إمنا يكون عنده ال فيه ولكن يكون ف :يف عبدك ماال مبعنيني

أن املال الذي يف يده لسيده فكيف يكون أن يكاتبه مباله إمنا  :والثاين .االكتساب الذي يفيد املال
ولعل من ذهب  :قال .يكاتبه مبا يفيد العبد بعد بالكتابة أليه حينئذ مينع ما أفاد العبد ألداء الكتابة

يقدر ما ال يعتق به كما أفاد أوال إىل أن اخلري املال أيه أفاد بكسبه ماال للسيد فيستدل على أيه كم 
والعبد واألمة البالغان يف هذا سواء كايا ذوي صنعة أو غري ذوي صنعة إذا كان فيهما قوة على 

  .االكتساب واألماية
  
 ما جيب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا  

حلارث عن ابن جريج أخربيا عبد اهلل بن ا :أخربيا الشافعي رضي اهلل عنه قال :أخربيا الربيع قال 
ما أراه إال واجبا وقاهلا  :أواجب علي إذا علمت أن فيه خريا أن أكاتبه قال :قلت لعطاء :قال

أما إذا كان  :قال الشافعي .ال :أتأثرها عن أحد قال :وقلت لعطاء .عمرو بن دينار
يف أن  -ىل أعلم واهلل تعا -اململوك قويا على االكتساب غري أمني أو أمينا غري قوي فال شك عندي 

 .وإذا مجع القوة على االكتساب واألماية فأحب إيل لسيده أن يكاتبه .ال جتب مكاتبته على سيده

 .من كتابة مملوك يل مجع القوة واألماية وال ألحد أن ميتنع منه -إن شاء اهلل  -ومل أكن أمتنع 



ألن اآلية حمتملة أن تكون إرشادا وال يبني يل أن جيرب احلاكم أحدا على كتابة مملوكه  :قال الشافعي
وإباحة لكتابة يتحول هبا حكم العبد عما كان عليه ال حتما كما أبيح الصيد احملظور يف اإلحرام بعد 

اإلحرام والبيع بعد الصالة ال أيه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا وقد ذهب هذا املذهب عدد ممن لقيت 
فكاتبوهم    :أرأيت إذا قيل :ري ما وصفت قيلفهل فيه داللة غ :فإن قيل .من أهل العلم

أوجب كما وجبت املتعة إال وهو حمدود بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغاية  :هل جيوز أن يقال
كاتبين  :فال خيتلف أحد علمته يف أن عبدا لرجل مثنه ألف لو قال له .ال :فإن قيل .معلومة

فإن  .فعلى كم :فإذا قيل .يه أن يكاتبه على هذاعلى ثالمثائة درهم يف ثالث سنني مل جيب عل
 أكاتبك على ألف فأىب العبد أخيرج السيد  :قال السيد
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فهل جيرب على أن يكاتبه على قيمته قيل  :قيل .يعم :من أن يكون خالف أن يكاتبه فإن قيل  

مل تكن إال على من له ذمة تلزمه بكل  فالكتابة إمنا تكون دينا والقيمة ال تكون بالدين ولو كايت بدين
وملك اهلل عز وجل العباد رقيقهم ومل  :قال الشافعي .حال والعبد ليست له ذمة تلزمه بكل حال

أعلم خمالفا يف أن ال خيرج العبد من يدي سيده إال بطاعته فهل هذا مل ينب أن أوجب على السيد أن 
والعبد  :قال .ألن كال مل خيرج من ملك اليمنييكاتب عبده وكذلك املدبر واملدبرة وأم الولد 
ولو آجر رجل عبده مث سأله العبد أن يكاتبه مل  .واألمة يف هذا سواء ألن كليهما ملكت باليمني

ولو  .يكن ذلك له من قبل حق املستأجر يف إجارته فإن العبد ممنوع من الكسب خبدمة مستأجره
سخ املستأجر اإلجارة مل جتز الكتابة حىت جيدد السيد ولو ف .كاتبه وهو أجري كايت الكتابة منفسخة

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميايكم فكاتبوهم    :ويف قول اهلل عز وجل .كتابته برضا العبد
فأبطلت أن تبتغي الكتابة من صيب وال  .داللة على أيه إمنا أذن أن يكاتب من يعقل ال من ال يعقل

منا أبطلنا كتابة غري البالغني واملغلوبني على عقوهلم كاتبوا عن أيفسهم أو وإ .معتوه وال غري بالغ حبال



وإمنا أبطلنا أن يكاتب احملجور عليه الذي ال أمر له وأن يكاتب عنه  .كاتب عنهم غريهم هبذه اآلية
  .وليه أليه ال يظر يف الكتابة له وإيه عتق وليس له أن يعتق

  
 ID ' '   يد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سرت مخسا وأيت تر :جواز

 سيبويه وكما دلت 
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 ح ال يعارض قول سيبويه وهذا إن ص .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه  ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
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 هل يف الكتابة شيء تكرهه  

ة وإذا أراد الرجل كتابة عبده غري قوي وال أمني أو ال أمين :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
كذلك أو غري ذات صنعة مل أكره ذلك من قبل تطوعه بالكتابة وهي مباحة إذا أبيحت يف القوي 

من قبل أن املكاتب قد يكون قويا مبا فرض اهلل عز وجل له يف  :والثاين .األمني أبيحت يف غريه
ابة األمة غري الصدقات فإن اهلل تبارك وتعاىل فرض فيها للرقاب وهم عنديا املكاتبون وهلذا مل أكره كت

ومل يشبه الكتابة أن تكلف  :قال .ذات الصنعة لرغبة الناس يف الصدقة متطوعني على املكاتبني
األمة الكسب ألهنا ال حق هلا إذا كلفت كسبا بال كتابة يف الصدقات وال رغبة الناس يف الصدقة عليها 

نع الرجل أن خيارج عبده إذا وعلى احلاكم أن مي :قال .متطوعني كرغبتهم يف الصدقة عليها مكاتبة
كان ذا صنعة مكتسبا إذا كره ذلك العبد ولكن يؤاجره وينفق عليه إن شاء وال أكره ألحد أن يأخذ 

فأما الفريضة فهي كما ملك املكاتب وأما النافلة فشيء  .من مكاتبته صدقات الناس فريضة ويافلة
يه وسلم ال يأكل الصدقة فأكل من صدقة وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عل .صار له بالعطاء والقبض

وكذلك الصدقة على املكاتب وهي  .هي لنا هدية وعليها صدقة :تصدق هبا على بريرة وقال
ومن أين أدى املكاتب إىل سيده حالال له  :قال .للسيد حتق كحق الغرمي على رجل تصدق عليه

فإن  :قال .حرام فال حيل قبول احلرام فعليه أن يقبله وجيرب على قبوله إال أن يعلم أيه أدى إليه من
كسبته من حالل جرب احلاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه وال حيل لسيده أخذه إذا  :قال املكاتب

  .علمه من حرام

فإن سأل سيد العبد احلاكم إحالف مكاتبه ما أصابه من حرام فعلى احلاكم أن حيلفه فإن يكب  
أد إليه من حالل أو من  : جيربه على أخذه وقال للمكاتبلقد أصابه من حرام مل :وحلف السيد

وال جيربه إال على أخذ  :شيء ال تعرفه حراما فإن فعل جربه على أخذه وإال عجزه إن شاء سيده قال



الذي كاتبه عليه إن كاتبه على ديايري مل جيربه على أخذ دراهم وإن كاتبه على عرض مل جيربه على أخذ 
  .عوض مل جيربه على أخذ قيمته دراهم وإن كاتبه على

ولكنه لو كاتبه على ديايري جياد فأدى إليه من رأسه مثاقيل جياد أجربه على أخذها ألن اسم اجلودة  
يقع عليها وعلى ما دوهنا وهي تصلح ملا ال تصلح له اجلياد غريها من ديايري أو دراهم مما يقع عليه اسم 

د من ضرب سنة كذا فأدى إليه خريا منها من ضرب غري ولو كاتبه على ديايري جدد جيا .اجلودة
 فإن كايت الديايري اليت شرط تنفق ببلده وال ينفق هبا  .تلك السنة
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ولو كاتبه بتمر  .وهكذا هذا يف التمر والعروض .الذي أعطاه مل جيرب عليها وإن كايت خريأ  

جيرب على أخذه وجيرب على عجوة أجود من شرطه  عجوة فأدى إليه صيحاييا وهو خري من العجوة مل
جبميع صفته ويزيد الفضل على ما بيع عليه صفته إال أن يكون يصلح شرطه لغري ما يصلح له ما أعطاه 

  .أو ينفق ببلده وال ينفق به ما أعطاه
  
 وأتوهم من مال اهلل الذي آتاكم    :تفسري قوله عز وجل 

أخربيا الثقة عن أيوب عن يافع عن  :افعي رضي اهلل تعاىل عنه قالأخربيا الش :أخربيا الربيع قال 
من آخر  :ابن عمر أيه كاتب عبدا له خبمسة وثالثني ألفا ووضع عنه مخسة آالف أحسبه قال

  :عندي مثل قول اهلل عز وجل -واهلل تعاىل أعلم  -وهذا  :قال الشافعي .جنومه

ب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا وإذا وضع وللمطلقات متاع باملعروف  فيجرب سيد املكات
فإن مات قبل أن يضع عنه جرب ورثته على ذلك فإن كايوا  .عنه شيئا ما كان مل جيرب على أكثر منه

صغارا وضع عنه احلاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء من كتابته وما زاد سيد املكاتب أو ورثته إذا 
فلم جربت سيد املكاتب على أن يضع عنه ومل  :فإن قيل .وعون بهكايت أمورهم جائزة فهم متط

فإيه إذا كاتبه ممنوع من ماله وما أعطاه له دون ما  .لبيان اختالفهما :جتربه على أن يكاتبه قيل
كان مكاتبا وهو إذا كان رقيقا ال مينع من ماله ومل خيرج من رقه وما ملك العبد فإمنا ميلكه لسيده وما 



وإذا أدى املكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد  :قال .بعد الكتابة ملكه العبد دويهملك العبد 
عليه منها شيئا فإن مات فعلى ورثته وإن كان وارثه موليا أو حمجورا عليه يف ماله أو كان على امليت 

سيده وإذا أدى املكاتب كتابته مث مات  .دين أو وصية جعل للمكاتب أدىن األشياء حياصصهم به
وأوصى إىل أحد دفعه إىل املكاتب فإن مل يكن له ويل فعلى احلاكم أن يوليه من رضيه له وجيربه على 

وإن مات املكاتب وسيده وقد أدى فعلى الورثة من هذا ما كان على سيد  .أن يعطيه أقل األشياء
م أن حياصوا أهل املكاتب حىت يؤدوه من مال سيد املكاتب فإن كان على سيد املكاتب دين مل يكن هل

الدين إال بأقل ما يقع عليه اسم شيء وإن كايوا متطوعني مبا هو أكثر منه من أمواهلم مل حياص به 
فإذا أخرجوا األقل مل يضمنوا  .املكاتب ومل خيرجوه من مال أبيهم أليه مل يكن يلزمه إال أقل األشياء

املكاتب أكثر من أقل ما يقع عليه اسم وإن مات سيد املكاتب فأعطى وارثه  .أليه ال شيء له غريه
 وكذلك يكون ألهل الدين والوصية أليه  .الشيء كان ملن بقي من الورثة رده
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وهكذا سيده لو  .متطوع له بأكثر من أقل ما يقع عليه اسم الشيء من مال ليس له دون غريه  

والشيء كل ماله مثن وإن  .فهو جائز لهفأما لو أعطاه سيده شيئا ومل يفلس أو وضعه عنه  .فلس
وان كاتبه على ديايري فأعطاه حبة ذهب أو أقل مما له مثن جاز وإن  .قل مثنه فكان أقل من درهم
ولو أراد أن يعطيه ورقا من ذهب أو ورقأ من شيء كاتبه عليه مل جيرب  .كاتبه على دراهم فكذلك

 -من مال اهلل الذي آتاكم  يشبه   :ه ألن قولهالعبد على قبوله إال أن يشاء ويعطيه مما أخذ من

أال ترى أين  .آتاكم منه فإذا أعطاه شيئا غريه فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه -واهلل تعاىل أعلم 
  .ال أجرب أحدا له حق يف شيء أن يعطاه من غريه

  
 من جتوز كتابته من املالكني  

 -واهلل تعاىل أعلم  -ا خاطب اهلل عز وجل وإمن :أخربيا الشافعي قال :أخربيا الربيع قال 

بالفعل يف املماليك من كان ملكه ثابتا يف املماليك وكان غري حمجور فليس يكون هكذا إال حر بالغ 



فإن كتابته باطلة إال أن يكون  .وإذا كاتب احلر احملجور عبده مث أطلق عنه احلجر .غري حمجور
ولو كاتبه قبل أن  .يف الرشد واحلجر كاحلر ال خيتلفان واحلرة البالغة .جددها بعد إطالق احلجر

ينطلق عنه احلجر مث أطلق عنه احلجر مث تأداه الكتابة كلها مل يعتق إال أن يكون جدد الكتابة بعد إطالق 
إذا أديت إيل كذا فأيت حر فيعتق هبذا القول ال بأداء الكتابة  :احلجر أو قال بعد إطالق احلجر

إن دخلت الدار فأيت حر فدخلها بعد إطالق احلجر  -لعبد له  - :هذاكما لو قال  .كلها
 :عن السيد مل يعتق حىت جيدد ميينا أو عتقا بعد إطالق احلجر ولو ادعى عبد على سيده أيه كاتبه فقال

 .كاتبتين وأيت غري حمجور فالقول قول العبد وعلى السيد البينة :وقال العبد .كاتبتك وأيا حمجور

السيد عبده وهو غري حمجور مث حجر على السيد أو عبده كايت الكتابة على السيد ثابتة وإذا كاتب 
ولو كاتب رجل عبده وهو مربسم أو به ملم  :قال .ويستأدى وليه الكتابة وإذا أدى العبد فهو حر

ال أو عارض غالب على عقله أو مزيل له وإن مل يغلب عليه حني كاتبه فالكتابة باطلة أليه يف هذه احل
فإن أفاق فأثبته عليها فالكتابة باطلة حىت جيددها له يف الوقت الذي لو أعتقه  .لو أعتقه مل جيز عتقه

وإذا كاتب الرجل عبده وهو غري حمجور مث غلب على عقله فالكتابة  .فيه جاز عتقه أو باعه جاز بيعه
  ثابتة

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
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 كتابة الصيب  

وإذا كاتب الصيب عبده مل جتز كتابته بإذن أبيه كايت الكتابة  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
  .ن الصيب ممن ال جيوز عتقهوكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه أل .أو قاض أو وليه



وإذا كاتب الصيب عبده قبل البلوغ مث بلغ فأثبته على الكتابة مل جتز الكتابة إال أن جيددها بعد البلوغ  
  .والرشد

  
 موت السيد  

وإذا كاتب الرجل عبده مث مات السيد  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه :أخربيا الربيع قال 
ولو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا هلما مل جتز  .ا كاتبه مث أفلس فالكتابة حباهلاوإذ .فالكتابة حباهلا

وإذا كاتب املكاتب عبده مل جتز  .الكتابة ولو أخذا مجيعها مل يعتق ألهنما مما ال جيوز بيعه وال عتقه
منه لنفسه أو مل كتابته ولو أخذ الكتابة مل يعتق أليه ممن ال جيوز عتقه وال يثبت له والء كان ذلك يظرا 

وكذلك لو أخذ من العبد عاجال يف أول كتابته مثل قيمته مرارا ألن كسب عبده له وليس له  .يكن
  .أن خيرج عبده منه بعتق وال مينع يفسه ماله

  
 كتابة الوصي واألب والويل  

أن  وليس ألب الصيب وال لويل اليتيم وصيا كان أو موىل :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي 
أال ترى أن العبد املكاتب إذا كان ذا  .يكاتب عبده حبال ألن الكتابة ال يظر فيها للصغري وال للكبري

مال أو أماية واكتساب كايت رقبته وماله واكتسابه للصيب واملوىل وإن كان غري ذي أماية مل يكن 
مدهتا هلا من منفعته مث لعله أن  النظر أن مينع بيعه وإجارته وأرش اجلناية عليه ويكاتب على جنوم متنع يف

 :قيل .فقد ينصح ويكتسب إذا كوتب يصيحة ال ينصحها عبدا :وإن قيل .ال يؤدي ما عليه

 .فإن كايت يصيحته مبال يؤديه عنده فأتطلبه فهو للصيب واملوىل عليه وال مينع رقبة العبد وال منفعته

 .فقد خياف أن يأبق إن مل يكاتب :فإن قيل .وإن كايت يصيحته اكتسابا فأجره فإن خبث أدبه

وال يؤمن عليه إذا كوتب أن يقيم حىت إذا تقارب حلول جنمه أبق فليست الكتابة يظرا حبال  :قيل
فإن كاتب أبو الصيب أو ويل اليتيم أو الويل  .وإمنا أجزياها على من يلي ماله أليه لو أعتق جاز

وإن  .د رقيق حباله وما يؤدي منه حالل لسيدهإن أدى العبد أو أعتقه فالعب .و .فالكتابة باطلة
وإذا باعه من  .أعطى من سهم الرقاب رجع الوايل عليه فأخذه ممن صار إليه أليه ليس من الرقاب

 أجنيب فاستوىف قيمته أو ازداد أو باعه مبا 
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ميلك على املشتري من ماله بالعبد يتغنب الناس مبثله يف يظر املوىل لعتق أو غريه جاز البيع من قبل أيه   

للموىل ما مل يكن للموىل ميلك وهوال ميلك على املكاتب شيئا مل يكن املوىل ميلكه ألن ملكه على رقبته 
وهكذا ليس لويل الصيب أبا كان أو غريه أن يعتق عبده على مال  .وماله وكسبه فيما يستأيف واحد

وليس لويل  .العبد أو أعتقه عليه فاملال للموىل والعتق باطليعطيه إياه العبد إن أعطاه وقبض املال من 
ولو أعتقه الذي اشتراه  .املوىل أبا كان أو غريه أن يبيعه من أحد بدين فإن باعه بدين فالبيع مفسوخ

ويف عتق األب والويل عبد املوىل عليه على مال أو مكاتبته معىن بأن ال جيوز أن  .كان العتق مردودا
وإن كان  .إال للمعتق واملوىل غري معتق واملعتق غري مالك وال جيوز العتق لغري مالكيكون الوالء 

املوىل بالغا فأذن بذلك لوليه مل جيز أليه يف حكم الصغري يف أن ال جيوز أمره يف ماله حىت جيمع البلوغ 
ته أذن فيها وإذا كان العبد بني حمجور عليه بالغ أو صيب وبني رجل يلي يفسه مل جتز كتاب .والرشد

وإذا أدى عتق يصيب غري احملجور ويراجع هو والعبد بنصف قيمة العبد  .احملجور ووليه أم مل يأذيا
وعتق كله عليه إن كان موسرا وضمن للمحجور يصف قيمة العبد مملوكا وال يرجع على احملجور 

  .بشيء أخذه منه أليه أخذ من عبده
  

 ID ' '    ت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض مع ثبو (ستة)ثبوت اهلاء يف
 الطرق املتقدمة 

  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه   
  



 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .الليايل على األياملتغليب  (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :اىلوقال تع (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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 من جتوز كتابته من املماليك  

ا له مغلوبا وال جيوز أن يكاتب الرجل عبد :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
على عقله وال عبدا له غري بالغ أليه إذا كان معقوال عن اهلل عز وجل أيه إمنا خاطب بالفرائض البالغني 
غري املغلوبني على عقوهلم فالكتابة إذا كايت فريضة للعبد الزمة على سيده وللسيد على عبده فيها أداء 

ن يلزمه فرض بقوله كما ال حيد بقوله وال يؤخذ األماية والوفاء وليس الصغري وال املغلوب على عقله مم



كذلك ال جيوز أن يكاتب أبو املعتوه  :قال الشافعي .بإقراره على يفسه يف شيء هلل وال للناس
والصيب عنهما وال أمهما إن كايا مملوكني وكاتبا على أيفسهما أو علمهما دون أيفسهما أليه ال جيوز 

ابة اليت أذن اهلل عز وجل هبا اليت هي سبب فكاك رقه فأما أن أن حيمل العبد لسيده بشيء خال الكت
وكذلك لو كان أبوامها حرين فكاتبا عنهما على جنوم وضمنها األبوان فشرط  .حيمل عن غريه فال

وإن أديا إليه عنهما عتقا كما يعتق  .السيد أهنما مملوكان حىت يؤديا إليه هذا املال مل جتز الكتابة
تابة الفاسدة ويأخذ السيد قيمة املعتق منهما ويتراجعون كما وصفت يف الكتابة املكاتب بأداء الك

والعبد كاحلر يف اليمني وليس ألبويهما إذا أعتقا أن يرجعا على السيد مبا أعطياه على  .الفاسدة
أعتق عبدك على مائة فأعتقه أن يرجعا كما لو أعطياه مائة أو  :عتقهما كما ليس هلما لو قاال

 .له على أن يعتقه فأعتقه مل يكن هلما أن يرجعا وهلما أن يرجعا يف الضمان له ما مل يعتقهضمناها 

وإذا أراد أبوامها أن جيوز هذا اشتريامها بنقد أو  :قال .وكذلك يف الباب األول يرجعان ما مل يعتقا
وكذلك  .دين إىل أجل أو حال فإذا فعال لزمهما املال وكان االبنان حرين مبلك األبوين هلما

ولو  .األجنبيون يف هذه املسائل كلها إال أن األجنبيني إذا اشترومها مل يعتقا حىت حيدثوا هلما عتقا
كاتب رجل على يفسه وابن له صغري كايت الكتابة باطلة وكذلك على يفسه وابن له معتوه أو بالغ 

  .ه مل جيز هذاوكذلك لو كاتب رجل على يفسه وما ولد له من غري أمة ل .غري معتوه غائب

وإذا كاتب العبد بالغا صحيحا مث غلب العبد على عقله مل يكن للسيد أن يعجزه حىت حيل جنم من  
جنومه فإذا حل مل يكن له تعجزه أليه ال يعرب عن يفسه حبال حىت يأيت احلاكم وال ينبغي للحاكم أن 

 .تابة أداها وأيفق عليه من فضلهيعجزه حىت يسأل عن ماله فإن وجد له ما ال يؤدي إىل سيده منه الك

فإن عجزه مث أفاق فدل  .وإن مل جيد له ما يؤدي عنه الكتابة أو النجم الذي حل عليه منها عجزه
 على مال له أو دل عليه احلاكم قبل إفاقته أبطل التعجيز عنه 
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ملكاتب فإن كان ماأل أفاده بعد إذا كان املال له قبل التعجيز وادعى ذلك ا .وجعله مكاتبا حباله  
ولو وجد احلاكم له يف ذهاب عقله ما يؤدي عنه كتابته فأداه  .التعجيز جعله لسيده ومل يرد التعجيز

وإن مل جيد له ماال ومل جيد له يفقة وال أحدا يتطوع بأن ينفق عليه عجزه وألزم السيد يفقته  .عتق
فإذا وجد له ماال كان قبل التعجيز فك التعجيز  .لعجزوال يلزم السيد يفقته حبال حىت يقضي عليه با

ويبني ما وصفت يف كتاب تعجيزه إياه  :قال .عنه ويرد السيد عليه بنفقته يف ذلك املال مع كتابته
ولو غلب املكاتب على عقله وأدى عنه السلطان كان على الكتابة أليه يؤدى عنه من حقه فإذا أدى 

بول ذلك للمكاتب حىت يصري ماال له مث يعطيه سيده وليس على السيد عنه رجل متطوعا فعلى احلاكم ق
قد ملكته إياه فيلزم السيد قبوله عن املكاتب ألن املكاتب ال يعرب  :قبوله إال أن يقول املتطوع عنه

عن يفسه فإن أىب السيد أن يقبله عنه وخفي ذلك على القاضي فعجزه مث علمه رد تعجيزه وأخذه مبا 
  .يه إن أعطاه املتطوع فإن مل يعطه مل جيربه احلاكم عليهتطوعت به عل

  
 كتابة النصراين  

إذا كاتب الرجل النصراين عبده على ما  :رضي اهلل تعاىل عنه :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
م فإن كاتب عبده مث أسل .جيوز للمسلم أن يكاتب عبده عليه فالكتابة جائزة وإن ترافعا إلينا أيفذياها

  .العبد فهو على الكتابة إال أن يشاء أن يعجزه فإن شاء العجز بعناه عليه

وإن أسلم  .إن مل تشأه أثبتنا الكتابة .وكذلك أمته يكاتبها مث تسلم إن شاءت العجز بعناها و 
ولو كاتب يصراين عبدا له  .وكذلك لو أسلما مجيعا .السيد والعبد يصراين حباله فالكتابة حباهلا

على مخر أو خنزير أو شيء له مثن عندهم حمرم عنديا فجاءيا السيد يريد إبطال الكتابة والعبد  يصراييا
  .يريد إثباهتا أو العبد يريد إبطاهلا والسيد يريد إثباهتا أبطلناها ألهنما جاءايا

ومها  ويبطلها ما مل يؤد املكاتب اخلمر أو اخلنزير ومها يصراييان فإذا أدى اخلمر أو اخلنزير :قال 
يصراييان مث ترافعا إلينا أو جاءيا أحدمها فقد عتق وال يراد واحد منهما على صاحبه بشيء ألن ذلك 

ولو كاتبه يف النصرايية خبمر فأداها إال قليال مث أسلم  .مضى يف النصرايية مبنزلة مثن مخر بيع عندهم
وكذلك لو أسلم  .مخرا وهو مسلم السيد والعبد حباله فجاءايا أبطلنا املكاتبة أليه ليس له أن يأخذ



 .وكذلك لو أسلمنا مجيعا .العبد مث جاءيا السيد والعبد أبطلنا املكاتبة أليه ليس ملسلم أن يؤدي مخرا

 وكذلك لو مل يسلم واحد منهما وجاءيا أحدمها 
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لعبد أو أحدمها وقد بقي ولو أسلم السيد وا :قال .أبطلنا املكاتبة أليه ليس ملسلم أن يقتضي مخرا  

على العبد رطل مخر فقبض السيد ما بقي عليه عتق العبد بقبضه آخر كتابته ورجع السيد على العبد 
  .جبميع قيمته دينا عليه أليه قبضها وليس له ملكها إن كان هو املسلم

راييا ابتاع عبدا ولو أن يص .وكذلك إن كان العبد املسلم فليس له قبضها منه وال ملسلم تأديتها إليه 
مسلما أو كان له عبد يصراين فأسلم مث كاتبه بعد إسالم العبد على ديايري أو دراهم أو شيء حتل كتابة 

أحدمها أن الكتابة باطل ألهنا ليست بإخراج له من ملكه تام  :املسلمني عليه أو ال حتل ففيها قوالن
فإن مل يترافعوا حىت  .له أليه أخذه من عبده ومىت ترافعوا إلينا رددياها وما أخذ النصراين منه فهو

يؤديها العبد املكاتب عتق وتراجعا بفضل قيمة العبد إن كان ما قبض منه النصراين أقل من قيمته رجع 
وإن كان ما أدى إليه العبد أكثر من القيمة رجع على النصراين بالفضل عن  .على العبد بالفضل

شيء ال مثن له يف اإلسالم بعد ما أسلم العبد كايت الكتابة ولو كاتبه خبمر أو خنزير أو  .قيمته
 .فإن أداها العبد عتق هبا ورجع عليه النصراين بقيمة تامة أليه ال مثن للخمر الذي دفع إليه .فاسدة

ولو كايت املكاتبة للنصراين جارية كايت هكذا يف مجيع املسائل ما مل يطأها فإن وطئها فلم حتمل فلها 
العجز وبني أن متضي على  :إن وطئها فحملت فأصل كتابتها صحيح وهي باخليار بنيمهر مثلها و

وإن اختارت العجز  .الكتابة فإن اختارت املضي على الكتابة فلها مهر مثلها وهي مكاتبة ما مل تعجز
أو عجزت جرب على بيعها ما مل تلد فإن ولدت له فالولد مسلم حر بإسالمها ال سبيل عليه أليه من 

وإن مضت على الكتابة فمات النصراين فهي حرة مبوته ويبطل عنها ما بقي عليها من  .لكهاما
الكتابة وهلا ماهلا ليس لورثته منه شيء أليه كان ممنوعا من ماهلا بالكتابة مث صارت حرة فصاروا 

  .وإن ولدت وعجزت أخذ بنفقتها وحيل بينه وبني إصابتها .ممنوعني منه حبريتها



أن النصراين  :والقول الثاين .هي حرة وتعمل له ما تطيق وله ما اكتسبت وجىن عليهافإذا مات ف 
وكذلك إذا اختار العجز بيع  .إذا كاتب عبده املسلم بشيء حيل فالكتابة جائزة فإن عجز بيع عليه

وإذا كاتبه كتابة فاسدة بيع ما مل يؤد  .وإذا أدى عتق وكان يصراين والؤه أليه مالك معتق .عليه
فيعتق فإن أدى فعتق باألداء فهو حر ووالؤه للنصراين ويتراجعان بقيمة العبد مملوكا وتكون للنصراين 

وجناية عبد النصراين واجلناية عليه وولده وولد مكاتبته يف احلكم إذا ترافعوا إلينا  :قال .عليه دينا
 مثل جناية مكاتب املسلم واجلناية عليه وولده ال 
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  .خيتلفون يف احلكم  
  
 كتاب احلريب  

وإذا كاتب احلريب عبده يف بالد احلرب مث خرجا مستأمنني أثبت  :رضي اهلل عنه :قال الشافعي 
الكتابة بينهما إال أن يكون السيد أحدث لعبده قهرا على استعباده وإبطال الكتابة فإذا فعل فالكتابة 

د مسلم أو كافر كايت الكتابة ثابتة كهي يف بالد ولو كاتب مسلم يف بالد احلرب والعب .باطلة
ولو أحدث له املسلم قهرا بطل به الكتابة أو أدى إىل املسلم فأعتق والعبد مسلم أو كافر مث  .اإلسالم

قهره املسلم فسباه مل يكن له ذلك وكان حرا ألن الكتابة أمان له منه إن كان كافرا وعتق تام إن كان 
ان العبد كافرا فيعتق بكتابة املسلم مث سباه املسلمون مل يكن رقيقا ألن له ولو ك .مسلما أو كافرا

ولو كان أعتقه كافر بكتابة أو غري كتابة فسباه املسلمون كان رقيقا أليه  .أمايا من مسلم بعتقه إياه
ب ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكات .ال أمان له من مسلم فالذي أعتقه يفسه يسترق إذا قدر عليه

عبده عنديا والعبد كافر فأراد أن خيرج به إىل بالد احلرب وحتاكما إلينا منعته من إخراجه ووكل من 
إن أردت املقام يف بالد اإلسالم فأسلم أو  :يقبض جنومه فإذا أدى عتق وكان والؤه للحريب وقيل له

م لألمان لك وإيك مال ال وإمنا تركناك تقيم يف بالد اإلسال .أد اجلزية إن كنت ممن تؤخذ منه اجلزية
ولو كاتب احلريب عبدا له يف بالد اإلسالم أو احلرب مث خرجا مستأمنني مث حلق السيد  .جزية عليك



بدار احلرب فقتل أو مات فاملكاتب حباله يؤدي جنومه فإذا قبضت دفعت إىل ورثة احلريب أليه مال له 
املكاتب ببالد اإلسالم مل يعتق املكاتب ومل ولو مل ميت السيد ومل يقتل ولكنه سيب و .كان له أمان

فإن  .ولو سيب سيد املكاتب مل تبطل الكتابة وكان املكاتب مكاتبا حباله .تبطل كتابته بسيب السيد
أدى فعتق يظرت إىل سيده الذي كاتبه فإن كان قتل حني سيب أو من عليه أو فوعي به فوالؤه لسيده 

وعتق املكاتب وكان ال والء له وال  .قا مل يكن له والؤهوإن كان استرق فمات رقي .الذي كاتبه
جيوز أن أجعل الوالء لرقيق وإذا مل جيز أن يكون الوالء له مل جيز أن يكون الوالء ألحد بسببه ولد وال 

ولو أعتق سيد املكاتب بعد ما استرق كان والؤه له أليه قد أعتقه وصار ممن يصلح أن  .سيد له
 :فكيف جتعل الوالء إذا أعتق سيده لسيد له وقد رق قيل :فإن قيل .يكون له والء باحلرية

كما أجعل والء املكاتب يكاتبه الرجل مث ميوت السيد فيعتق املكاتب بعد موت سيده  .بابتداء كتابته
 بسنني لسيده أليه عقد كتابته 
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فكيف مل تبطل  : ميلك شيئا فإن قيلولو مل يدع امليت شيئا غريه وامليت ال .والكتابة جائزة له  

أليه كاتبه والكتابة جائزة وال يبطلها حادث كان من سيده كما ال  :كتابته حني استرق سيده قيل
فإذا كاتب احلريب عبده يف بالد اإلسالم  .تبطل الكتابة مبوت السيد وال إفالسه وال احلجر عليه
كتابة واحلريب رقيق أو قد مات رقيقا فالكتابة ورجع السيد إىل دار احلرب فسيب وأدى املكاتب ال

جلماعة أهل الفيء من املسلمني أليه ال ميلك هلا إذا بطل أن ميلك سيد املكاتب وإذا مل جيز بأن صار 
ولو قتل السيد أو سيب فمن  .رقيقا بعد احلرية أن ميلك ماال مل جيز أن ميلكه عبد سيد له وال قرابة له

أو فودي به مل يكن رقيقا يف واحد من هذه األحوال ورد ماله إىل سيده يف عليه قبل جيري عليه رق 
وإن استرق سيد املكاتب مث عتق  .فإن مات رد على ورثته .بالد احلرب كان أو يف بالد اإلسالم

أحدمها أن يدفع إليه إذا كاتبته وإن مات قبل يدفع إليه دفع إىل ورثته أليه كان ماال  :ففيها قوالن
ه مل ميلكه مالكه عليه أليه مال كان له أمان فلم جيز أن يبطل أمايه وال ملكه ما كان رقيقا وال موقوفا ل



سيد دويه إذا مل ميلكه هو فلما عتق كايت األماية مؤداة إليه إذا كان مالكا فكان ممنوعا منها إذا كان 
ألبوان مملوكني مل جيز فلما كان ا .إذا ضرب إليه ملكها غريه عليه كما ورث اهلل عز وجل األبوين

فقد ملك  :فإن قيل .ولو عتق األبوان قبل موت الولد ورثا .أن يورثا أليه ميلك ماهلما مالكهما
كان موقوفا ليس ألحد بعينه ملكه كما يوقف مال املرتد  :قيل .بعض هذا املال قبل عتق السيد

إذا جرى عليه الرق فما أدى  أيه :والقول الثاين .ليملكه هو أو غريه إذا مل يرجع إىل اإلسالم
املكاتب ألهل الفيء ألهنم ملكوا ماله بأن صار غريه مالكا له إذا صار رقيقا ولو كان العبد حلق بدار 

ولو حلق بدار  .احلرب فلم حيدث له السيد قهرا يسترقه به حىت خرجا إلينا بأمان فهو على الكتابة
ولو دخل إلينا حريب  .ا وخرجا إلينا كان حرااحلرب وأدى املكاتب هبا ومل حيدث له السيد قهر

وعبده بأمان فكاتبه مث خرج احلريب إىل بالد احلرب مث خرج عبده وراءه أو معه فأحدث له قهرا بطلت 
وكذلك لو أدى إليه مث استعبده مث أسلما معا يف دار احلرب كان عبدا له كما حيدث قهر  .الكتابة

احلريب إلينا بأمان مث كاتب عبده مث خرج احلريب إىل بالد  ولو دخل .احلر ببالد فيكون له عبدا
احلرب مث أغار املشركون على بالد اإلسالم فسبوا عبدا حلريب مث استنقذه املسلمون كان على ملك 

كما لو أغاروا على يصراين فاستعبدوه مث استنقذه املسلمون كان حرا أليه  .احلريب أليه كان له أمان
 لو أغاروا على احلريب  وكذلك .كان له أمان
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ولو أقام مكاتب احلريب يف  .ببالد اإلسالم وقد دخل بأمان فسبوه فاستنقذه املسلمون كان له أمايه  

أيديهم حىت مير به جنم ال يؤديه كان للحريب إن كان يف بالد اإلسالم أو بالد احلرب أن يعجزه فإن 
فأما  .وهذا كله إذا كايت كتابته صحيحة .فهو على الكتابةعجزه بطلت الكتابة وإن مل يعجزه 

إذا كايت كتابته فاسدة بشرط فيها أو كاتبه على حرام مثل الكتابة على اخلمر واخلنزير وما أشبه هذا 
  .فإذا صار إىل املسلمني فرده مواله أفسدوا الكتابة



ب عبده قبل أن يقف احلاكم ماله إذا ارتد الرجل عن اإلسالم فكات :رضي اهلل عنه :قال الشافعي 
فكتابته جائزة وكذلك كل ما صنع يف ماله فأمره فيه جائز كما كان قبل الردة فإذا وقف احلاكم ماله 

وإذا  .حىت ميوت أو يقتل على الردة فيصري ماله يومئذ فيئا أو يتوب فيكون على ملكه مل جتز كتابته
وال أجيز كتابة السيد املرتد وال  :قال .فالكتابة ثابتة كاتب املرتد عنده أو كاتبه قبل يرتد مث ارتد

ومن مل  .العبد املرتد عن اإلسالم إال على ما أجيز كتابة املسلم وليس والء واحد منهما كالنصراييني
ولو تأدى السيد املرتد من مكاتبه املسلم  .يسلم قط فيترك على ما استحل يف دينه ما مل يتحاكم إلينا

وكذلك كل كتابة فاسدة تأداها منه عتق هبا  .ة حراما عتق هبا ورجع عليه بقيمتهأو املرتد كتاب
ولو حلق السيد بدار احلرب وقف احلاكم ماله  .وتراجعا بالقيمة كما وصفت يف الكتابة الفاسدة

وتأدى مكاتبته فمىت عجز فللحاكم رده يف الرق ومىت أدى عتق ووالؤه للذي كاتبه وإن كان مرتدا 
  .الك العاقد للكتابةأليه امل

وإذا عجز احلاكم املكاتب فجاء سيده تائبا فالتعجيز تام على املكاتب إال أن يشاء السيد والعبد أن  
وإذا وقف احلاكم ماله هنى مكاتبه عن أن يدفع إىل سيده شيئا من جنومه فإذا دفعها إليه  .جيدد الكتابة

ا له فارتد العبد املكاتب وهو يف دار اإلسالم أو ولو أن رجال كاتب عبد .مل يربئه منها وأخذه هبا
  .حلق بدار احلرب فهو على الكتابة حباهلا ال تبطلها الردة

وكذلك لو كان العبد ارتد أوال مث كاتبه السيد وهو مرتد كايت الكتابة جائزة أقام العبد يف بالد  
ومىت حل جنم منها وهو  .دهفمىت أدى الكتابة فهو حر ووالؤه لسي .اإلسالم أو حلق بدار احلرب

  .حاضر أو غائب ومل يؤده فلسيده تعجيزه كما يكون له يف املكاتب غري املرتد

وال يكون مال املكاتب فيئا بلحوقه بدار  .وإذا قتل على الردة أو مات قبل أداء الكتابة فماله لسيده 
كون له أو ميوت فيكون وما ملك املكاتب موقوف على أن يعتق في .احلرب ألن ملكه مل يتم عليه

 وسواء ما اكتسب ببالد احلرب أو بالد اإلسالم فإن مات أو قتل  .ملكا لسيده
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وهو مكاتب فهو ملك لسيده املسلم الذي كاتبه ال يكون فيئا وال غنيمة ولو أوجف عليه خبيل أو   
رب بشيء فوقع يف املقاسم أو مل ولو ارتد املكاتب وحلق بدار احل .ركاب أليه ملك للسيد املسلم

فإن أدى فعتق وهو  :يقع فهو لسيده وماله كله وكذلك لو أسر مث سيب كان لسيده قال الشافعي
مرتد ببالد احلرب فسيب فهو وماله غنيمة أليه قد مت ملكه على ماله غري أيه إن ظفر به وهو مكاتب أو 

إن عرض قبل أن يقتل أن يدفع إىل سيده ماله و .حر استتيب فإن تاب وإال قتل مكاتبا وماله للسيد
مكايه أجرب سيده على قبضه وعتق وقتل وكان ماله فيئا وإن مل يدفع حىت يقتل فماله كله لسيده إذا 

كان سيده مسلما ولو كان السيد املرتد واملكاتب املسلم فإن عجز املكاتب وقتل السيد أو مات على 
وإذا أدى فعتق فما أدى من الكتابة فمال املرتد يكون فيئا  .للمرتدالردة فاملكاتب وماله يفء أليه مال 

وإذا كاتب الرجل عبده مث ارتد عن  .وما بقي يف يده فمال العبد الذي عتق بالكتابة ال يعرض له
اإلسالم فما قبض يف ردته من كتابته قبل حيجر عليه فاملكاتب منه برىء وما قبض بعد احلجر منه 

فما قبض  .فإن أسلم املوىل وقد أقر بقبضه منه أبرأه الوايل .مه وال يربئه منهفللوايل أخذه بنجو
املوىل منه إن كان قبض منه يف الردة جنما مث سأله الوايل ذلك النجم فلم يعطه إياه فعجزه وأسلم املرتد 

 وهو خيالف احملجور يف هذا .ألغي التعجيز عن املكاتب أليه مل يكن عاجزا حيث دفع إىل سيده
املوضع ألن وقف احلاكم ماله إمنا كان توفريا على املسلمني إن ملكوه عنه بأن ميوت قبل يتوب ومل 

أال ترى أيه ينفق عليه منه ويقضي منه دينه وتعطى منه جنايته  .يكن عليه ضرر وتاب يف وقفه عنه
ته فإن حلق بدار وإذا ارتد العبد عن اإلسالم وكاتبه سيده جازت كتاب .وهذا دليل على أيه يف ملكه

احلرب ومعه عبد آخر يف الكتابة أخذت من اآلخر حصته وعتق من الكتابة بقدره ومل يؤخذ من حصة 
وكذلك األمة املرتدة تكاتب فإن ولدت يف الكتابة فمىت عجزت فولدها رقيق ومىت  .املرتد شيء

ع وإن اشتراه رجل يف وإذا سيب مكاتب مسلم فسيده أحق به وقع يف املقاسم أو مل يق .عتقت عتقوا
وإن اشتراه بغري إذيه مل يرجع  .بالد احلرب بإذيه رجع عليه مبا اشتراه به إال أن يكون أكثر من قيمته

  .عليه بشيء

وإذا كاتب العبد وهو يف بالد احلرب فخرج العبد مسلما وترك مواله مشركا فهو حر وال كتابة  
سيده مسلما يف بالد احلرب فال يعتق خبروجه  وكذلك لو خرج مسلما وهو مكاتب فإن كان .عليه

 ولو خرج سيد املكاتب بعده بساعة مل يرد يف  .وهو على ما كان عليه يف بالد احلرب
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الرق ومل يكن له والؤء أليه مل يعتق ولو كاتب مسلم عبدا له مسلما فارتد قبل السيد مث ارتد السيد   

  .بد أو ارتدا معا فسواء ذلك كله والكتابة حباهلاأو ارتد السيد مث ارتد الع

فإن أدى املكاتب إىل السيد قبل أن يوقف ماله عتق وسواء رجع املكاتب إىل اإلسالم أو مل يرجع إذا  
وكذلك سواء رجع السيد إىل اإلسالم أو مل  .أدى إىل السيد يف أن يعتق العبد باألداء وكل حال

هذه كتابيت فاقبضها فإن سيدي  :ولو جاء العبد إىل احلاكم فقال .ءيرجع يف أن يعتق العبد باألدا
قد ارتد مل يكن له أن يعجل بقبضها حىت ينظر فإن كان مرتدا قبضها وأعتقه ووقفها فإن رجع سيده 

  .إىل اإلسالم دفع إليه الكتابة وإن مل يرجع حىت مات أو قتل على الردة كايت الكتابة فيئا كسائر ماله
  
 يكون للرجل يصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب يصفه  العبد 

وإذا كان العبد يصفه حرا ويصفه لرجل فكاتب الرجل يصفه  :رضي اهلل عنه :قال الشافعي 
ولو كان له يصف عبد ويصفه  .فالكتابة جائزة ألن ذلك مجيع ما ميلكه منه وما بقي غري مملوك لغريه

ة باطلة وكان شبيها مبعىن لو باعه كله من رجل أليه باعه ما حر فكاتب العبد على كله كايت الكتاب
فإن أدى املكاتب الكتابة على هذه الكتابة الفاسدة عتق وتراجعا يف يصفه كما  .ميلك وما ال ميلك

ولو كان له يصفه فكاتبه على ثلثيه كايت الكتابة فاسدة أليه كاتبه على  .وصفت يف الكتابة الفاسدة
إذا كاتبه على ما ميلك منه وما بقي منه حر بأن عتق جاز يصفا كان أو ثلثا أو ف .ما ال ميلك منه

كالرجل يكون له العبد فيكاتب  .فإذا كاتبه على ما هو أقل مما ميلك منه فالكتابة باطلة .أكثر
ولو كان لرجل يصف العبد ولرجل يصفه قد دبره أو أعتقه إىل أجل أخدمه أو كان  :قال .يصفه

وإمنا منعين إذا كان العبد بكماله لرجل  .دث فيه شيئا فكاتبه شريكه مل جتز الكتابةيف ملكه مل حي
فكاتب يصفه أو جزءا منه أن الكتابة ليست بعتق بتات فأعتقه كله عليه بالسنة وال جيوز أن أجعله 

منع فليس العبد يف ملكه حبال فأيفذ الكتابة ألن العبد إذا كوتب  .مكاتبا كله وإمنا أكاتب يصفه
وإذا  .سيده من ماله وخدمته وإذا كاتب يصفه مل يستطع منعه من ماله وخدمته ويصفه غري مكاتب



قامسه اخلدمة مل يتم للعبد كسب ومل ينب ما اكتسب يف يوم سيده الذي خيدمه فيه ويف يومه الذي يترك 
ن كسبه تاما فلذلك وإذا أراد السفر مل يكن له أن يسافر أليه مينع سيده يومه فال يكو .فيه لكسبه

 وإذا ترافعا إلينا قبل أداء الكتابة أبطلنا الكتابة  :قال الشافعي .أبطلت الكتابة فيه
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وإذا مل يترافعا إلينا حىت يؤدي املكاتب عتق كله  .وإذا أبطلناها فما أدى منها إىل سيده فهو مال له  

منه النصف على الكتابة الفاسدة فال يرجع بأكثر من  ورجع عليه السيد بنصف قيمته أليه إمنا أخرج
  .النصف ألن النصف الثاين عتق عليه بإيقاعه العتق على النصف بالكتابة

يصفك حر إذا أعطيتين مائة دينار فأعطاه إياها عتق العبد كله أليه  :فكان كرجل قال لعبد له 
حباهلا فمات السيد قبل يتأدى منه  ولو كايت املسألة .له وإذا أعتق منه شيئا عتق كله .مالك

إذا أديت إيل كذا  :ولو تأدى منه الورثة مل يعتق ألهنم ليسوا مبالكه الذي قال له .بطلت الكتابة
وكذلك كل كتابة فاسدة مات السيد قبل قبضها فقبضها الورثة بعد موته مل يعتق  .فأيت حر

إن دخلت الدار  :ا كعبد قال له سيدهوما أخذوا منه فهو مال هلم وهذ .املكاتب هبا ملا وصفت
 .و .فأيت حر فلم يدخلها حىت مات السيد مث دخلها فال يعتق أليه دخل بعد ما خرج من ملكه

وكذلك إذا  .إذا كاتب الرجل عبدا كتابة غري جائزه مث باعه قبل األداء فالبيع جائز ألن الكتابة باطلة
 .وكذلك إذا أجره فاإلجارة جائزة .كان وهبه أو تصدق به أو أخرجه من ملكه بأي وجه ما

  .وكذلك إذا جىن فهو كعبد مل يكاتب خيري يف أن يفديه متطوعا أو يباع يف اجلناية

إذا كان العبد بني رجلني فليس ألحدمها أن  :رمحه اهلل تعاىل :أخربيا الربيع قال قال الشافعي 
فشرط السيد لعبده يف النصف الذي كاتبه أليه إذا مل يأذن له  .يكاتبه دون صاحبه أذن أو مل يأذن

على مخسني إبال يعتق بأدائها مل جيز له أن يأخذ اخلمسني حىت يأخذ شريكه مثلها فتكون كتابته على 
وإذا أخذ اخلمسني فلشريكه يصفها وال يعتق العبد خبمسة وعشرين وإمنا  .مخسني وال يعتق إال مبائة

  .سني مل تسلم لسيده الذي كاتبهأعتق خبمسني وال جيوز أن يعتق بأداء مخ



وإذا أذن له أن يكاتبه فهو مثل أن مل يأذن له من قبل أن إرادته أن يكاتب يصفه ال تزيل ملكه  :قال 
 .وإذا مل يزل ملكه عن يصفه هو فليس للذي كاتبه أن يتأدى منه شيئا إال وله يصفه .عن يصفه هو

ن له الرجوع فيه من قبل أيه أعطاه ما ال ميلك من تأداه ما شئت وال شيء يل منه كا :ولو قال له
كسب العبد فإذا كسبه العبد فإن أعطاه إياه حينئذ بعلم شريكه وكم هو وإذيه جاز له وله الرجوع ما 

وال جيوز أن يكاتبه  .فأما قبل كسبه أو قبل علم الشريك وتسليمه فال جيوز .مل يقبضه شريكه
عبد كله فيكون الشريك وكيال لشريكه يف متابته فيكاتبه كتابة واحدة بإذيه إال أن يأذن له يف كتابة ال

 فإن كاتب رجل عبده بغري إذن  .فتكون بينهما يصفني
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وإن أداها إىل سيده الذي كاتبه وأدى  .شريكه على مخسني فأداها إليه فلشريكه يصفها وال يعتق  

قد أدى إليه مخسني سلمت ويتراجع السيد الذي كاتبه  إىل سيده الذي مل يكاتبه مثلها عتق أليه
فإن كان مثن يصفه أقل من مخسني رجع عليه العبد  .واملكاتب بقيمة يصفه أليه عتق بكتابة فاسدة

ولو  .وإن كان أكثر من مخسني رجع عليه السيد بالزائد على اخلمسني .بالفضل على اخلمسني
ال أقبض اخلمسني مل يكن له وقبضت  :مينع عتقه بأن يقولأراد شريكه يف العبد الذي مل يكاتب أن 

وإن كان السيد موسرا ضمن لشريكه يصف قيمته  .عليه أليه قد أدى إليه مثل ما أدى إىل صاحبه
 :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .وكان العبد حرا كله أليه أعتق ما ملك من عبد وآلخر فيه شرك

ولو أن شريكه حني  .ن املالك على يصيبه منه كما قبل الكتابةوإن كان معسرا عتق يصيبه منه وكا
أعتق أعتق يصيبه منه كان العتق موقوفا فإن كان املعتق األول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كله 

وهكذا لو  .وإن كان معسرا عتق على الشريك ما أعتق منه وكان والؤه بينهما .وكان له والؤه
وإذا كان العبد بني اثنني فكاتبه أحدمها بإذن صاحبه أو بغري  .أربعة أو أكثر كان العبد بني ثالثة أو

وال جتوز كتابة  .إذيه مث كاتبه اآلخر فالكتابة كلها فاسدة ألن العقد األول فاسد فكذلك العقد الثاين



مستويي العبد بني االثنني حىت جيتمعا مجيعا على كتابته جيعالهنا عقدا واحدا ويكويان شريكني فيها 
  .الشركة وال خري يف أن ال يكون ألحدمها يف الكتابة أكثر مما لآلخر

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
ال إال أن يكون له من املال  :مكاتب بني قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال :قلت لعطاء :قال

فال يكون ألحد من  .وهبذا يأخذ :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .اطع عليه هؤالءمثل ما ق
فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه  .الشركاء يف املكاتب أن يأخذ من املكاتب شيئا دون صاحبه

أو يتبع املدفوع إليه وال يربأ  .منه وشريكه باخليار يف أن يتبع املكاتب ويتبع املكاتب الذي دفع إليه
املكاتب حىت يقبض كل من له فيه حق مجيع حصته يف كتابته وإذا كان العبد بني اثنني فكاتباه معا 

كتابة واحدة فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه وما أخذ أحدمها دون 
ه مل يعتق وإن أدى إىل أحدمها مجيع يصيبه دون صاحب .صاحبه فهو ضامن له حىت يؤديه إىل صاحبه

 .أليه مل يسلم له ما أدى إليه حىت يقبض صاحبه مثله أو يربىء املكاتب من مثله فإن فعل عتق املكاتب

 ولو أذن أحدمها لصاحبه أن يقبض 
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أن ال يعتق املكاتب ألن لشريكه  :أحدمها :من املكاتب دويه فقبض مجيع حصته ففيها قوالن  

منه وإذيه له أن يقبض ما مل يكن يف يدي السيد فيعطيه إياه إذيه مبا ليس ميلك فله الرجوع عليه مبا أخذ 
وإذا كان املكاتب  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .يعتق ويقوم عليه :واآلخر .الرجوع فيه

بني اثنني فعجز عن جنم من جنومه فأراد أحدمها إيظاره وأن ال يعجزه وأراد اآلخر تعجيزه فعجزه فهو 
اجز والكتابة كلها مفسوخة وال يكون ألحدمها إثبات الكتابة ولآلخر أن يفسخها بالعجز كما ال ع

ولو أن عبدا بني رجلني فكاتباه معا على جنوم خمتلفة  .يكون له أن يكاتب يصيبه منه دون صاحبه
ت ولو أجز .فحل بعضها قبل بعض أو على جنوم واحدة بعضها أكثر من بعض كايت الكتابة فاسدة

فإذا مل يأخذ كل واحد منهما  .هذا أجزت أن يكاتبه أحدمها دون اآلخر وذلك أهنما يف كسبه سواء



وإذا أدى إليهما على هذا فعتق رجع كل واحد منهما عليه بنصف  .ما يأخذ صاحبه مل جتز الكتابة
 .ن صاحبهقيمته ورد إليه فضال إن كان أخذه وتراجعا يف فضل ما أخذ كل واحد منهما من العبد دو

 .على ألفني :وقال اآلخر .كاتبناه معا على ألف :وإذا كان العبد بني اثنني فقال أحدمها

ولو صدق املكاتب  .وادعى املكاتب ألفا حتالف املكاتب ومدعي الكتابة على ألفني وفسخت الكتابة
بال  كاتبين أحدمها على ألف واآلخر على ألفني فسخت الكتابة :صاحب األلفني واأللف فقال

بل كاتباين مجيعا على ألفني فإن صدقه صاحب األلف فالكتابة ثابتة وإن  :ولو قال املكاتب .ميني
 :ولو كاتباه معا على ألف فقال .بل على ألف وحلف الذي ادعى ألفني فالكتابة مفسوخة :قال

يكه أو يربئه قد أديتها إىل أحدكما وصدقاه معا مل يعتق حىت يقبض الذي مل يؤد إليه مخسمائة من شر
  .منها

وذلك أن القابض األلف مستوف لنفسه مخسمائة ال  .فإذا قبضها أو أبرأه منها برىء وعتق العبد 
تسلم له إال بأن يستويف صاحبه مثلها وهو يف اخلمسمائة الباقية كالرسول للمكاتب ال يربأ املكاتب إال 

إليهما معا وأقر له أحدمها جبميع املال ولو كاتباه على ألف فادعى أيه دفعها  .بوصوهلا إىل سيده
وأيكر اآلخر أحلف املنكر فإذا حلف عتق يصيب الذي أقر من العبد ورجع على شريكه بنصف 

وأن صاحبه  .اخلمسمائة ومل يرجع هبا هو على العبد أليه يقر فيه أن العبد قد أدى إىل صاحبه ما عليه
ن العبد يقر أيه بريء من أن يعتق عليه بدعواه أن عتق يأخذها منه بظلم وال يعتق عليه النصف الباقي أل

وإن أدى إىل صاحبه النصف الباقي عتق وإن عجز رد يصفه رقيقا وكان كعبد  .على صاحبه
 لصاحبه يصفه فكاتبه 
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ولو أن مكاتبا بني رجلني أقر أحدمها أن املكاتب دفع  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .فعجز  
ليهما يصيبهما فعتق وأيكر شريكه حلف شريكه ورجع على الذي أقر فأخذ يصف ما يف يديه وتأداه إ

اآلخذ ما بقي من الكتابة كما وصفت يف املسألة قبلها فإن أيكر املكاتب أن يكون دفع إىل املنكر شيئا 



ع هذا أيه دفع ولو ادعى املكاتب م .مل حيلف ورجع املنكر على املقر فأخذ يصف ما أقر بقبضه منه
بل دفعته إلينا معا حلف املدعى عليه وشركه صاحبه فيما أخذ  :الكل إىل أحدمها فقال املدعى عليه

رمحه اهلل  :قال الشافعي .وأحلفت الذي يربئه املكاتب لشريكه ال للمكاتب فإن حلف برىء
فقبض منه مث عجز  وإذا كان املكاتب بني اثنني فأذن أحدمها لصاحبه بأن يقبض يصيبه منه :تعاىل

املكاتب أو مات فسواء وهلما ما يف يديه من املال يصفني إن مل يكن استوىف املأذون له مجيع حقه من 
وإن كان املأذون له استوىف مجيع حقه من الكتابة ففيها  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .الكتابة
كه فيه فنصيب شريكه منه حر فمن قال جيوز ما قبض وال يكون لشريكه أن يرجع فيشر :قوالن

فإن عجز فجميع ما يف يديه للذي بقي  .ويقوم عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا فنصيبه منه حر
  .له فيه الرق

وإمنا جعلت ذلك له أليه يأخذه مبا بقي من الكتابة إن كان فيه وفاء عتق به وإن مل يكن فيه وفاء  
وإن مات فاملال بينهما يصفان يرثه ربه بقدر احلرية اليت  .منه أخذه مبا بقي من الكتابة وعجزه بالباقي

ال يعتق ويكون لشريكه أن يرجع فيشركه  :والقول الثاين .فيه ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية فيه
فإن قبضه مث  .فيما أذن له به وهو ال ميلكه فأخذ الذي له على احلر وإذيه له بالقبض وغري إذيه سواء

  .هبة وهبها له جتوز إذا قبضها تركه فإمنا هي
  

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا   
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  



  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
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 بة ما جتوز عليه الكتا 

أذن اهلل عز وجل باملكاتبة وإذيه  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع بن سليمان قال 
كله على ما حيل فلما كايت املكاتبة خمالفة حال الرق يف أن السيد مينع مال مكاتبه وأن مكاتبه يعتق مبا 

وز عليه البيوع واإلجارات بأن تكون شرط له سيده إذا أداه كان بينا أن املكاتبة ال جتوز إال على ما جت
بثمن معلوم إىل أجل معلوم وبعمل معلوم وأجل معلوم فما جاز بني احلرين املسلمني يف اإلجارة والبيع 

جاز بني املكاتب وسيده وما رد بني احلرين املسلمني يف البيع واإلجارة رد بني املكاتب وسيده فيما 
أن يكاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن واألعيان إىل عشر فيجوز  .ميلك بالكتابة ال خيتلف ذلك

سنني وأول السنني سنة كذا وآخرها سنة كذا تؤدي يف ايقضاء كل سنة من هذه العشر السنني كذا 
وال بأس أن جتعل الديايري يف السنني خمتلفة فيؤدي يف سنة دينارا ويف سنة مخسني ويف  .وكذا دينارا

أكاتبك على مائة دينار تؤديها  :كم يؤدي يف كل سنة وال خري يف أن يقول سنة ما بني ذلك إذا مسى
يف عشر سنني ألهنا حينئذ حتل بايقضاء العشر السنني فتكون جنما واحدا والكتابة ال تصلح على جنم 

وكذلك ال خري يف أن  .أو تكون حتل يف العشر السنني فال يدري يف أوهلا حتل أو يف آخرها .واحد
تؤدي  :وكذلك لو قال .تبك على أن ال متضي عشر سنني حىت تؤدي إيل مائة دينارأكا :يقول



إيل يف عشر سنني مائة دينار كيف خيف عليك غري أن العشر السنني ال تنقضي حىت تؤديها وذلك أهنما 
أكاتبك على مائة دينار أو  :وكذلك ال خري يف أن يقول .ال يدريان حينئذ كم يؤدي يف كل وقت

وكذلك لو  .درهم وإن مسى هلا آجاال معلومة أليه ال يدري حينئذ على أي شيء الكتابةعلى ألف 
أكاتبك على مائة دينار تؤديها إيل كل سنة عشرة ديايري على أيك تدفع إيل عند رأس كل سنة  :قال

سنة بالعشرة الديايري مائيت درهم أو عرض كذا مل جيز من قبل أن املكاتبة وقعت بعشرة ديايري يف كل 
 .وأيه ابتاع بالعشرة دراهم والعشرة دين فابتاع دراهم دينا بديايري دين وهذا حرام من جهاته كلها

ابتعت منك إذا حلت عرضا ألن هذا دين بدين والدين بالدين ال يصلح وزيادة  :وكذلك إن قال
يكون  وجيوز أن يكاتبه بعرض وحده ويقد وإذا كاتبه بعرض مل جير إال أن .فساد من وجه آخر

كما ال جيوز أن يشتري إىل أجل إال إىل أجل معلوم وصفة معلومة  .العرض موصوفا واألجل معلوما
وإذا كان العرض يف الكتابة مل جيز إال أن يكون كما يكون يف أن يسلف يف العرض  .يقام عليهما

 ثوب مروي طوله  :فإن كان العرض ثيابا قال .سواء ال خيتلفان
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كذا وكذا وعرضه كذا وصفيق أو رقيق جيد يوفيه إياه يف موضع كذا فإن ترك من هذا شيئا مل جتز   

وهكذا إن كان العرض طعاما أو حيوايا أو رقيقا  .الكتابة عليه كما ال جيوز أن يسلف فيه إال هكذا
واد أمرد عبد أسود فراين من جنس كذا أسود حالك الس :أو ما كان العرض فإن كان من الرقيق قال
مجل ثين أو رباع من يعم  :وإذا كان من اإلبل قال .مربوع أو طوال أو قصري بريء من العيوب

فإن ترك  .بين فالن أمحر أو جون غري مودن بريء من العيوب ويوفيه إياه يف موضع كذا وقت كذا
العيوب وإن مل بريء من العيوب فإمنا له بريء من  :من هذا شيئا مل جتز الكتابة إال أن يترك قوله

وسواء كاتبه على عروض منفردة أو عروض ويقد جيوز ذلك كله كما جيوز أن يبيعه  .يشترط ذلك
  .واهلل تعاىل املوفق .دارا بعرض ويقد إذا كان كل ما باعه معلوما وإىل أجل معلوم

  
 الكتابة على اإلجارة  



فإذا  .إذا شرع فيها مع اإلجارةواإلجارة متلك ما متلك به البيوع  :رمحه اهلل :قال الشافعي 
كاتب الرجل عبده على أن يعمل له عمال بيده معلوما فأخذ فيه حني يكاتبه وجيعل عليه أن يؤدي معه 

وإن كاتبه على أن يعمل له عمال ما كان  .أو بعده يف جنم آخر ماال ما كان كايت الكتابة جائزة
الكتابة عليه وذلك أن العمل إن كان واحدا فهو جنم  العمل ومل جيعل عليه بعد العمل ماال يأخذه مل جتز

وإن كاتبه على أن يعمل له من يومه عمال  .واحد والكتابة ال جتوز على جنم واحد يف مال وال غريه
  .وبعد شهر عمال آخر مل جتز اإلجارة بعد وقت من األوقات

أليه قد حيدث عليه بعد الشهر  وحنن ال جنيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له بعد شهر عمال 
والعمل باليد ليس مبال مضمون يكلف أن يأيت به  .ما مينعه العمل من مرض وموت وحبس وغريه

ولو كاتبه على أن يبين له دارا وعلى املكاتب  .وقد يقدر على املال مريض وال يقدر على العمل به
ع من الدار ومسى ما يدخل فيها من اللنب مجيع عمارهتا ومسى له فرعا معلوم االرتفاع والعرض واملوض

وقدر اللنب واحلجارة كان كعمله بيده ال جيوز إال أن يكون يأخذ يف ذلك حني يكاتبه ويكون بعده 
ولو كاتبه على أن خيدمه شهرا  .شيء من املال يؤديه إليه ملا وصفت من أن استئخار العمل ال جيوز

ولو كاتبه على أن خيدمه شهرا حني كاتبه  .الشهر جاز فأخذ فيه حني يكاتبه ويؤدي إليه شيئا بعد
وهذا كما ال  .وشهرا بعد ذلك مل جيز أليه ضرب للخدمة أجال ال يكون على املكاتب فيه خدمة

 جيوز أن يستأجر حرا 
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بنا أو ولو كاتبه على أن خيدمه شهرا حني يكاتبه مث يوفيه ل .على أن يؤخر اخلدمة شهرا مث خيدمه  

ولو كاتبه على أن خيدمه شهرا  .حجارة أو طينا معلوما بعد شهر كان هذا جائزا وكان هذا كاملال
مث يعطيه ماال بعد فمرض ذلك الشهر ايتقضت الكتابة ومل يكن له أن يعطيه أحدا خيدمه مكايه وال 

ر مل يكن عليه لو أراد ذلك السيد كما لو استأجر حرأ على أن خيدمه شهرا فمرض يف الشه .عليه
ولو كاتبه على جنوم مسماة على أن خيدمه بعد النجوم  .وال له أن خيدمه غريه وايتقضت اإلجارة



فإن أدى ما عليه وخدمه أو عمل عتق  .شهرا أو يعمل له عمال بعد ذلك كايت الكتابة فاسدة
ولو  .بالقيمة وتراجعا بقيمة املكاتب وحسب للمكاتب ما أعطاه وأجر مثله فيما عمل له وتراجعا

كاتبه على مائة دينار على أن يؤدي إليه يف كل شهر عشرة ومشل له عند أداء كل جنم يوما أو ساعة 
ولو كاتبه على مائة يؤدي إليه يف كل سنة عشرة  .شيئا معلوما كايت الكتابة فاسدة لتأخري العمل

شياه بين فالن يدفعها إليه ماعزة ثنية من شياه بلد كذا أو  :ويعطيه ضحية فإن وصف الضحية فقال
أضحية فلم يصفها فالكتابة فاسدة  :وإن قال .يوم كذا من سنة كذا فهو جائز والشاة من الكتابة

 .ألن الضحية تكون جذعة من الضأن وثنية من املعز وما فوقهما فال جيوز هذا كما ال جيوز يف البيوع

ها كل ضحية يف سنة ووصف الضحايا مل إن كاتبه على مائة دينار يف عشر سنني وعشرين ضحية بعد
 :قال .يعتق إال بأداء آخر الكتابة الضحايا والضحايا جنوم من جنوم كتابته ال يعتق إال بأن يؤديها

وإن كاتبه على شيء معلوم وضحايا أهله ما بلغ أهله عن كل إيسان ضحية موصوفة وإن زادوا 
 .تابة فاسدة ألهنا حينئذ على غري شيء معلومازدادت عليه الضحايا وإن يقصوا يقصت الضحايا فالك

ابن يل هذه الدار بناء موصوفا أو علم يل هذا الغالم أو اخدمين شهرا أو اخدم فاليا  :وإن قال له
شهرا أو ابلغ بلد كذا أو ايسج ثوب كذا وأيت حر ففعل ذلك فهو حر وليس مبكاتب وله أن يبيعه 

إن دخلت الدار  :ن يفعله فالعبد مملوك وهذا مثل قولهوإن مات سيد العبد قبل أ .قبل أن يفعله
أعطين مائة دينار وأيت حر فإن أعطاه إياها  :فأيت حر أو كلمت فاليا فأيت حر وهكذا إن قال له

فهو حر وإن أراد بيعه قبل أن يعطيه إياها فذلك له وال يكون شيء من هذا كتابة إمنا الكتابة النجوم 
  .بعضها بعد بعض

به على أن ضمن له بناء دار وحياط بصفة بنائها عليه عمارهتا حىت يوفيه إياها على صفته ومسى ولو كات 
 معها ديايري يعطيه إياها قبلها أو بعدها كان هذا جائزا ألن هذا ضمان عمل 
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ن بناء وكذلك إن كاتبه على ضما .عمله بعده أو مل يعمله يكلف كما يكلف املال ومعه جنم غريه  
دارين يبين إحدامها يف وقت كذا واألخرى يف وقت كذا كايت هذه كتابة جائزة وليس هذا كالعمل 

وهو إذا كاتبه أو استأجر حرا على أن يعمل بيده مل يكلف أن يأيت بغريه يعمل  .بيده إىل أجل معلوم
  .واهلل تعاىل أعلم .له وإذا ضمن عمال كلف أن يوفيه إياه بنفسه أو غريه

  
 الكتابة على البيع  

وإذا عقد الرجل كتابة عبده على مائة دينار منجمة يف عشر سنني  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وهكذا لو كاتبه على مائة  .على أن باعه السيد عبدا له معروفا فالكتابة فاسدة من قبل أن البيع معها

وال يشبه هذا أن يكاتبه على  .كالبيع على أن يهب له الرجل عبدا كايت الكتابة فاسدة وكان هذا
ككتابته على ديايري  .أن يعمل له املكاتب عمال فإن ذلك كله شيء يعطيه إياه املكاتب من الكتابة

والبيع الزم ال يشبه الكتابة ألن الكتابة ال تلزم العبد لزوم الدين  .وعبد وماشية وهذا بيع وكتابة
كان لثمن العبد حصة من الكتابة غري معلومة وغري الزمة بكل  وفيه إن .الكتابة مىت شاء العبد تركها

ولو كان يف  .حال وللكتابة حصة معلومة ألن هلا من مثن العبد يصيبا فلم جيز من مجيع هذه اجلهات
يدي عبد عبد فكاتبه سيده مبائة دينار منجمة على أن يشتري منه ذلك العبد بعشرة ديايري مل جتز 

ا باعه العبد على أن يكاتبه كان العبد ماال من مال السيد ال جيوز له شراؤه ولو الكتابة من قبل أيه مل
أبطلت على السيد مثنه كما كنت مبطله لو اشتراه بال شرط كتابة كنت زدت على املكاتب يف كتابته 

ولو أثبت مثنه على السيد كنت قد  .أليه مل يرض أن يكاتب على مائة إال وله على السيد عشرة
ولو كان كاتبه كتابة صحيحة مث اشترى  .على أن اشترى ماله مباله وهذا مما ال يثبت عليه حبالهأثبت 

السيد من مكاتبه واملكاتب من سيده كان الشراء جائزا ألن السيد حينئذ ممنوع عن مال مكاتبه وليس 
بيده من املال أال ترى أن العبد يكاتب سيده فيأخذ سيده ما كان  .مبنوع من مال عبده قبل الكتابة

  .قبل الكتابة واهلل سبحايه وتعاىل أعلم
  

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 



  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 ه احلذف كما حكا -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
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 كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة  

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
بت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على يفسه وعليهم فمات أبوهم أو إن كات :قال عطاء :قال

وقاهلا عمرو  .مات منهم ميت فقيمته يوم ميوت توضع من الكتابة وإن أعتقته أو بعض بنيه فكذلك
وهذا إن شاء اهلل تعاىل كما قال عمرو بن دينار وعطاء  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .بن دينار

كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته إذا كان البنون 
فأيهم مات أو عتق وضع عن الباقني بقدر حصته من الكتابة بقيمته يوم تقع عليه الكتابة ال يوم ميوت 

هم فإن كان لرجل ثالثة أعبد فكاتب :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .وال قبل املوت وبعد الكتابة
 .على مائة منجمة يف سنني على أهنم إذا أدوا عتقوا فالكتابة جائزة واملائة مقسومة على قيمة الثالثة

وإن كان أحدهم قيمته مائة دينار واآلخران قيمة مخسني مخسني فنصف املائة من الكتابة على العبد 
على كل واحد منهما  الذي قيمته مائة ويصفها الباقي على العبدين اللذين قيمتهما مخسون مخسون

  .فأيهم أدى حصته من الكتابة عتق وأيهم عجز رد رقيقا ومل تنتقض كتابة الباقني .مخسة وعشرون

وأيهم مات قبل أن يؤدي حصته من  .حنن يستعمله ويؤدي عنه فليس هلم ذلك :وإن قال الباقون 
كايوا أحرارا ودون ولده لو الكتابة مات رقيقا وماله لسيده دون الذين كاتبوا معه ودون ورثته لو 



أدينا  :وإذا أدوا إىل السيد جنمني فيهما ستون دينارا فقالوا .كايوا معه يف الكتابة أليه مات رقيقا
إليك عن كل رجل عشرين فهو كما قالوا ويبقى على اللذين عليهما مخسون عشرة ديايري على كل 

أديناها  :وإن قال الذي عليه مخسون .واحد منهما مخسة وعلى الذي عليه مخسون ثالثون دينارا
بل على العدد دون ما يصيبنا فالقول قول اللذين عليهما  :وقال األخران .على قدر ما يصيبنا

 .اخلمسون ألن األداء من الثالثة فلكل واحد منهم ثلثه حىت تقوم بينة أو يتصادقوا على غري ذلك

 .العدد ال على ما يصيبهما إذا اختلفت قيمتهموهكذا لو مات أحدهم أو اثنان منهم كان األداء على 

وإذا كاتبهم على ما وصفنا أدى كل واحد منهم بقدر ما يصيبه فإن أدوا على العدد فأراد اللذان أديا 
تطوعنا بالفضل مل يكن هلما الرجوع إذا قبضه السيد وإن  :أكثر مما يصيبهما الرجوع فيما أديا وقاال

وإن تصادقا العبيد والسيد على أهنما أديا عن  .ما مل حيل عليهما مل يقبضه فلهما أن حيبسا عنه
 صاحبهما كان هلما أن يرجعا به على 
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 .السيد أليه ليس للسيد أن يأخذ منهما شيئا على غري أيفسهما وقد أخذ منهما شيئا ههنا عن غريمها  

ثني دينارا على كل واحد منهم عشرة كان ولو كان السيد شرط عليهم أن يؤدوا إليه يف كل جنم ثال
كذلك فيؤدي كل واحد منهم عشرة جنمني مث يبقى على اللذين  .جائزا وكان عليهم أن يؤدوها

قيمتهما مخسون مخسة ديايري إىل الوقت الذي شرطها إليه وعلى الذي قيمته مائة ثالثون إىل الوقت 
ل اخلمسة الباقية على كل واحد من العبدين حمل الذي شرطها إليه فإن جعل حمل النجوم واحدا كان حم

الثالثني التامة على اآلخر كأيه جعل النجوم إىل ثالث سنني يؤدون إليه كل واحد عشرة يف السنتني 
ولو أدوا إليه على  .األوليني وما بقي على كل واحد أداه يف السنة الثالثة إذا بني هذا يف أصل الكتابة

حنن يرجع بالفضل عن جنمنا مل يكن هلما وكان هلما أن  :أكثر مما يلزمهماالعدد فقال اللذان أديا 
حيسب ذلك هلما من النجم الذي يلي النجم الذي أديا فيه إن شاءا وكان على الذي أدى أقل مما يلزمه 
أن يؤدي ما يلزمه فإن مل يفعل فهو عاجز وإن عجز فلسيده إبطال كتابته عند احلاكم وغري احلاكم إذا 



ال أجده فأشهد أيه أبطل كتابته فكتابته  :ره فأشهد عليه أن جنما حل وسأله أن يؤديه إليه فقالأحض
فإن سأال أن حيسب هلما  .مفسوخة وترفع عن اللذين معه حصته من الكتابة ويكون عليهما حصتهما

خذ عن الكتابة أداؤه مل يكن ذلك هلما أليه أداه عن يفسه ال عنهما وما أخذ السيد منه حالل له أليه أ
ولو مل يعجز ولكنه أعتقه رفعت عنهما حصته  .فلما عجز كان ماال من مال عبده ومال عبده ماله

وكذلك لو أعتقه حبنث أو على شيء أخذه منه يصح له مل يفسد ذلك  .من الكتابة ومل يعتقا بعتقه
احدة فسموا ما على وسواء كاتب العبيد كتابة و .كتابتهما ومل يضع عنهما من حصتهما منها شيئا

كل واحد منهم أو مل يسموا كما سواء أن يباعوا صفقة فيسمي كم حصة كل واحد منهم من الثمن 
 .أو ال يسمي فالكتابة عليهم على قدر قيمتهم يوم يكاتبون وال ينظر إىل قيمتهم قبل الكتابة وال بعدها

ه أو رجال وأجنبيني يف مجيع وسواء يف هذا كان العبيد ذوي رحم أو غري ذي رحم أو رجال وولد
فإن كاتب رجل وابنان له بالغان فمات أحد االبنني وترك ماال أو األب وبقي االبنان  .مسائل الكتابة

وترك ماال قبل أن يؤدي فماله لسيده ويرفع عن املكاتبني معه حصته من الكتابة وأيهم عجز فلسيده 
سيد فالعتق جائز وأيهم أبرأه مما عليه من الكتابة تعجيزه وأيهم شاء أن يعجز فذلك له وأيهم أعتق ال

وأيهم أدى عن أصحابه متطوعا فيعتقوا معا مل يكن  .فهو حر وترفع حصته من الكتابة عن شركائه
 له أن يرجع عليهم مبا 
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وغري أمر أدى عنهم فإن أدى عنهم بإذهنم رجع عليهم مبا أدى عنهم فإن أدى عن اثنني بأمر أحدمها   

  .اآلخر رجع على الذي أدى عنه بأمره ومل يرجع على صاحبه
  
 ما يعتق به املكاتب  

ومجاع الكتابة أن يكاتب الرجل عبده أو  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
اآلجال عبيده على جنمني فأكثر مبال صحيح حيل بيعه وملكه كما تكون البيوع الصحيحة باحلالل إىل 

املعلومة فإذا كان هكذا وكان ممن جتوز كتابته من املالكني وممن جتوز كتابته من اململوكني كايت 



 .فإذا أديت إيل هذا ويصفه فأيت حر :وال يعتق املكاتب حىت يقول يف املكاتبة .الكتابة صحيحة

رط عليه بغري عجز وكذلك إذا أبرأه السيد مما ش .فإن أدى املكاتب ما شرط عليه فهو حر باألداء
قد كاتبتك  :من املكاتب فهو حر ألن مايعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة فإن قال

فإن اهلل عز وجل  :فإن قال قائل .إذا أديته فأيت حر مل يعتق إن أداه :على كذا ومل يقل له
ل مجلته إباحة الكتابة هذا مما أحكم اهلل عز وج :فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا  قيل  :يقول

فكفارته إطعام   :فقال .بالتنزيل فيه وأبان يف كتابه أن عتق العبد إمنا يكون بإعتاق سيده إياه
عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة  فكان بينا يف كتاب اهلل عز 

أيت حر كما كان بينا يف كتاب اهلل  :كوجل أن حتريرها إعتاقها وأن عتقها إمنا هو بأن يقول للمملو
إذا يكحتم املؤمنات مث طلقتموهن  أن الطالق إمنا هو بإيقاعه بكالم الطالق املصرح ال   :عز وجل

هكذا عامة من مجل الفرائض أحكمت مجلها يف آية وأبينت أحكامها  .التعريض وال ما يشبه الطالق
إن أديت إيل فأيت حر وأدى فال  :ده ومل يقلفإذا كاتب الرجل عب .يف كتاب أو سنة أو إمجاع
وكل هذا إذا مات السيد أو خرس ومل حيدث بعد الكتابة وال معها قوال  .يعتق وذلك خراج أداه إليه

أيك إذا أديت فأيت حر فإذا قال هذا فأدى فهو حر  :قد كاتبتك إمنا كان معقودا على :إن قويل
وكما لو  .احلرية عتق :هب أو أعتق يفسك يعين بهاذ :كما لو قال له .أليه كالم يشبه العتق

قال المرأته اذهيب أو تقنعي يعين به الطالق وقع الطالق وال يقع يف التعريض طالق وال عتاق إال بأن 
  .قد عقدت القول على يية الطالق والعتاق :يقول
  

 ID ' '   بت من جواز الوجهني قد ث :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم
 كالم سيبويه كما 

  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
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 محالة العبيد  

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
 :ليكما عن معدمكما قالكتبت على رجلني يف بيع إن حيكما عن ميتكما وم :قلت لعطاء :قال

 :يعين محالة أخربيا الربيع قال :وقاهلا عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة .جيوز

 :فقلت لعطاء :أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج قال :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال

قال  .ما سليمان بن موسىوقاهل .ال جيوز يف عبيدك :كاتبت عبدين يل وكتبت ذلك عليهما قال
من أجل أن أحدمها لو أفلس رجع عبدا مل ميلك  :قال .مل ال جيوز :فقلت لعطاء :ابن جريج

 :قلت له :قال .منك شيئا فهو مغرم لك هذا من أجل أيه مل يكن سلعة خيرج منك فيها مال

لك عنه  ال يغرم :كاتب غالمك هذا وعلي كتابته ففعلت مث مات أو عجز قال :قال يل رجل
وهذا إن شاء اهلل كما قال عطاء يف كل ما قال من  :قال الشافعي .وهذا مثل قوله يف العبدين

وال جيوز أن يكاتب الرجل عبيده على أن بعضهم محالء  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .هذا
يف احلمالة  عن بعض أليه ال جيوز للمكاتب أن يثبت على يفسه دينا على غريه لسيده وال لغريه وليس

فإن كاتبوا على أن بعضهم محالء عن  .شيء ميلكه العبد وال شيء خيرج من أيديهما بإذهنما ويقبض
بعض فأدوا عتقوا بكتابة فاسدة ورجع السيد بفضل إن كان يف قيمتهم فأيهم أدى متطوعا عن أصحابه 

ده على أن حيمل له وال جيوز ألحد أن يكاتب عب .مل يرجع عليهم وأيهم أدى بإذهنم رجع عليهم
رجل مبا عليه من كتابته حرا كان الرجل أو عبدا مأذويا له أو غري مأذون له أليه ال يكون للسيد على 
عبده بالكتابة دين يثبت كثبوت ديون الناس وإن الكتابة شيء إذا عجز املكاتب عن أدائه بطل عنه ومل 

على املكاتب كتابة على أن فاليا محيل  وإن عقد السيد :قال .يكن له ذمة يرجع هبا احلميل عليه
فإن أدى املكاتب  .هبا وفالن حاضر راض أو غائب أو على أن يعطيه به محيال يرضاه فالكتابة فاسدة

الكتابة فاملكاتب حر كما يعتق باحلنث واليمني إال أهنما يتراجعان بالقيمة وإن مل يؤدها بطلت الكتابة 
وكذلك إن أراد احلميل إداءها  .ن ميتنع من قبوهلا منه ألهنا فاسدةوإن أراد املكاتب أداءها فللسيد أ

وإذا أداها احلميل عن احلمالة له إىل السيد فأراد  .فللسيد االمتناع من قبوهلا فإذا قبلها فالعبد حر



وإذا رجع هبا أو مل يرجع فعلى املكاتب قيمته للسيد أليه  .الرجوع هبا على السيد فله الرجوع هبا
 وهكذا كلما أعتقت  .تابة فاسدة وجيعل ما أخذ منه قصاصا من قيمة العبدعتق بك
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العبد بكتابة فاسدة جعلت على العبد قيمته بالغة ما بلغت وحسبت للعبد من يوم كاتب الكتابة   

جيوز وال جيوز للرجل أن يكاتب عبده على أن حيمل له عبد له عنه وال  .الفاسدة ما أخذ منه سيده
أن حيمل له عبده عن عبد له وال عن عبده لغريه وال عن عبد أجنيب أليه ال يكون له على عبده دين 

وال جيوز أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضهم محالء عن  :قال .ثابت بكتابة وال غريمها
املائة كلها ألن هذه بعض وال أن يكاتب ثالثة أعبد على مائة على أيه ال يعتق واحد منهم حىت يؤدوا 

فإذا كاتب الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم محالء عن بعض  .كاحلمالة من بعضهم عن بعض
 .أو كاتب اثنني على مائة على أيه ال يعتق واحد منهما حىت يستويف السيد املائة كلها فالكتابة فاسدة

بدان باملال فللسيد رده إليهما وإن جاء الع .فإن ترافعاها يقضت وإن مل يترافعاها فهي منتقضة
فإذا أشهد على ذلك فله أخذ املال من أيهما شاء على  .واإلشهاد على يقض الكتابة وترك الرضا هبا

وإن أخذ من عبيده ما  .غري الكتابة أليه مال عبده أو عبديه وأصح له أن يبطل احلاكم تلك الكتابة
 .ليهم قيمتهم له حياصهم مبا أخذ منهم يف قيمتهمكاتبوه عليه على الكتابة الفاسدة عتقوا وكايت ع

 :ولو كاتب عبده أو عبيده على أرطال مخر أو ميتة أو شيء حمرم فأدوه إليه عتقوا إذا كان قال هلم

 :وإمنا خالفنا بني هذا وبني قوله .فإن أديتم إىل كذا وكذا فأيتم أحرار ورجع عليهم بقيمتهم حالة

  .إن هذه ميني ال بيع فيها حبال بينهم وبينه .فأيتم أحرار .إن دخلتم الدار أو فعلتم كذا

  .وإن كاتبهم على اخلمر وما حيرم وكل شرط فاسد يف بيع يقع العتق يشرطه أن العتق واقع به 

وإذا وقع به العتق مل يستطع رده وكان كالبيع الفاسد يقبضه مشتريه ويفوت يف يديه فريجع على  
لغت ويكون شيء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال ال يقاص به وإن أخذ مشتريه بقيمته بالغة ما ب

  .منه شيئا حيل ملكه قاص به من مثن البيع الفاسد
  



 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث
 مبثله 
  
 أيه ملا ثبت  :وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سا وأيت تريد األيامسرت مخ :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 احلكم يف الكتابة الفاسدة  

وكل كتابة قلت إهنا فاسدة فأشهد سيد  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
ملكاتب على إبطاهلا فهي باطلة وكذلك إن رفعها إىل احلاكم أبطلها وإن أشهد سيد املكاتب على ا

إبطاهلا أو أبطلها احلاكم مث أدى املكاتب ما كان عليه يف الكتابة الفاسدة مل يعتق كما يعتق لو مل 
ابة بيع قد أبطلت هذا مل يبطل والكت :مث قال .إن دخلت الدار فأيت حر :فإن قال له .تبطل
إن دخلت  :أال ترى أيه إن قال .فإذا بطل فأدى ما جعل عليه فقد أداه على غري الكتابة .يبطل

الدار وأيت البس كذا فأيت حر أو دخلت الدار قبل طلوع الشمس فأيت حر مل يعتق إال بأن يدخلها 
ا منه على ما شرط فكذلك ال يعتق املكاتب أليه مل يتأد إذا أبطله .البسا ما قال وقبل طلوع الشمس



وإن كان كاتب السيد  .ومن أعتق على شرط مل يعتق إال بكمال الشرط .له من العتق إذا أبطله
عبده كتابة فاسدة فلم يبطلها حىت أدى ما كاتبه عليه فهو حر أليه أعتقه على شرط عليه أداه فإن كان 

يع قيمته عبدا يوم عتق ال يوم كاتبه ما دفع إليه املكاتب حراما ال مثن له رجع السيد على املكاتب جبم
  .أليه إمنا خرج من يديه يوم عتق

وإن كان ما أدى إليه مما حيل وكان معه شرط يفسد الكتابة أقيم مجيع ما أدى إليه واملكاتب يوم يقع  
العتق عليه بأي حال كان املكاتب ال يوم احلكم وال يوم الكتابة مث تراجعا بالفضل كأن تأدى منه 

دينارا أو قيمتها وهو كتأدي عشرين دينارا وقيمة املكاتب مائة دينار فريجع عليه السيد بثمايني  عشرين
دينارا يكون هبا غرميا من الغرماء حياص غرماءه هبا ال يقدم عليهم وال هم عليه أليه دين على حر ال 

تب على السيد بثمايني ولو كايت قيمة املكاتب عشرين دينارا فأدى إىل السيد مائة رجع املكا .كتابة
وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة فمات السيد فتأدى ورثته الكتابة عاملني بفساد  .وكان هبا غرميا

أيت حر بأداء كذا فيعتق بقوهلم وبأن  :الكتابة أو جاهلني مل يعتق املكاتب ألهنم ليسوا الذين قالوا
قال  .فهو من أمواهلم بال شرط يعتق به عليهمالكتابة فاسدة فما أدى إليهم عبدهم وهو غري مكاتب 

ولو تأداها السيد بعد ما حجر عليه مل يعتق عليه من قبل أيه إمنا يعتق  :رمحه اهلل تعاىل :الشافعي
أيت حر على كذا فإذا كان حمجورا مل يعتق هبذا القول ألن الشرط  :بقول السيد أداها فيكون كقوله

وكذلك لو كاتبه كتابة  .حيحا لزمه بعد احلجر وذهاب العقلاألول يف الكتابة فاسد ولو كان ص
 ولو كان املكاتب  .فاسدة وهو صحيح مث خبل السيد فتأداها منه مغلوبا على عقله مل يعتق
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خمبوال فتأداها السيد والسيد صحيح عتق بالكتابة ووكل له القاضي وليا يتراجعان بالقيمة كما كان   

فما تأدى منه السيد فإمنا يتأدى من عبده وإيقاعه  .جعا هبا ألن كتابة العبد املخبول فاسدةاملكاتب را
  .العتق له واقع

  
 الشرط الذي يفسد الكتابة  



وإذا شرط الرجل على مكاتبته أو مكاتبه أيه إذا أدى إليه ما طابت  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
  .ا طابت به يفس سيده فالكتابة يف هذا كله فاسدةبه يفسه عتق أو أيه ال يعتق إال مب

ولو كاتبه على جنوم بأعياهنا على أيه إذا أدى فهو حر بعد موت سيده فأداها كان مدبرا وكان لسيده  
إذا دخلت الدار فأيت حر بعد مويت فله بيعه قبل أدائها  :وليست هذه كتابة إمنا هذا كقوله .بيعه

دينار يؤديها يف عشر سنني فإن أدى منها مخسني معجلة يف سنة فالكتابة  وإذا كاتبه على مائة .وبعده
فإن أديت فأيت حر  :ولو أدى اخلمسني األخرى مل يعتق أليه مل يقل .فاسدة ألهنا إىل غري أجل

فإن أدى العبد بعد موت سيده  .فإن شاء السيد أعتقه وإن شاء مل يعتقه ومل يكن شيء من هذا كتابة
 .على بين سيده وكان هذا كاخلراج ولسيده بيعه يف هذا ويف كل كتابة قلت إهنا فاسدة مل يعتق العبد

فإذا أديتها فأيت  :وكذلك لو كاتبه على مائة دينار يؤديها يف عشر سنني يف كل سنة كذا ومل يقل
إن أديت إيل مائة دينار فأيت  :وكذلك لو قال له .حر كان هذا خراجا فإن أداها فليس حبر

إذا أديت عتقت أو مل يقله فإن أدى املائة الدينار فليس مبكاتب أليه  :وسواء يف هذا كله قالمكاتب 
إن أديت  :ولو قال .جعله مكاتبا بعد أداء املائة ومل يسم كتابة فكان هذا ليس بكتابة من وجهني

ى إليه مائة إيل مائة دينار فأيت مكاتب على مائة دينار تؤديها يف ثالث سنني يف كل سنة ثلثها فأد
وإن أديت إيل مائة دينار فأيت  .إن دخلت الدار فأيت حر :دينار مل يكن مكاتبا وليس هذا كقوله

إن أعطيتين عشرة  :أال ترى أن رجال لو قال لرجل .حر ألن الكتابة ببيع السيد العبد يفسه أشبه
ائة وال غريها وال يكون بينهما ديايري فقد بعتك داري مبائة فأعطاه عشرة ديايري مل تكن داره بيعا له مب

بيع حىت حيدثا بيعا مستقبال يتراضيان به فكذلك الكتابة ال يكون العبد مكاتبا حىت حيدثا كتابة 
  .يتراضيان هبا

ولو كاتب الرجل عبده على أن للسيد أن يفسخ الكتابة مىت شاء  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
 ولو شرط السيد للعبد فسخ الكتابة مىت شاء  .ةما مل يؤد العبد كايت الكتابة فاسد
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أال ترى أن العبد ال يعتق بالكتابة  .كايت الكتابة جائزة ألن ذلك بيد العبد وإن مل يشرطه العبد  
دون األداء ومل خيرج من ملك السيد خروجا تاما فمىت شاء ترك الكتابة أو ال ترى أن الكتابة شرط 

 على يفسه لعبده دويه فال يكون للسيد فسخه أثبته السيد 

 اختالف السيد واملكاتب  

وإذا تصادق السيد وعبده على أيه كاتبه كتابة صحيحة فاختلفا  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
حتالفا كما يتحالف  .على ألف :وقال العبد .كاتبتك على ألفني :يف الكتابة فقال السيد
تؤديها  :وكذلك إن تصادقا على الكتابة واختلفا يف األجل فقال السيد .داناملتبايعان احلران ويترا

يف ثالثة أشهر أو أكثر وسواء كان الكاتب أدى من الكتابة شيئا كثريا أو  :وقال العبد .يف شهر
قليال أو مل يؤده وإن أقاما مجيعا البينة على ما يتداعيان وكايت البينة تشهد يف يوم واحد وتصادق 

  .ب والسيد أن مل تكن إال كتابة واحدة أبطلت البينة وأحلفتهما كما ذكرتاملكات

وكذلك لو شهدت بينة املكاتب على أيه كاتبه على ألف فأداها وشهدت بينة سيده أيه كاتبه على  
ألفني فأدى ألفا مل يعتق املكاتب وحتالفا وترادا الكتابة من قبل أن كل واحدة من البينتني تكذب 

ولو شهدا معا هبذه الشهادة واجتمعا على أن  .يست إحدامها بأوىل أن تقبل من األخرىاألخرى ول
أخر عنه ألفا فجعلها دينا عليه أيفذت له العتق الجتماعهما  :السيد عجل له العتق وقالت بينة السيد

و عليه وأحلفت كل واحد منهما لصاحبه مث جعلت على املكاتب قيمته لسيده كايت أكثر من ألفني أ
ولو تصادقا على أن  :قال .أقل من األلف ألين طرحتهما حيث تصادقا وأيفذهتما حيث اجتمعا

قد  :وقال العبد .مل تؤد إيل شيئا :الكتابة ألف يف كل سنة منها مائة فمرت سنون فقال السيد
وحلف  أديت إليك مجيع النجوم كان القول قول السيد مع ميينه وعلى املكاتب البينة فإن مل تقم بينة

ولو قال  .إن أديت مجيع ما مضى من جنومك اآلن وإال فلسيدك تعجيزك :السيد قيل للمكاتب
قد عجزته وفسخت كتابته وأيكر املكاتب أن يكون فسخ كتابته وأقر مبال أو مل يقر به كان  :السيد

أو جنوم على  القول قول املكاتب مع ميينه وال يصدق السيد على تعجيزه إال ببينة تقوم على حلول جنم
وسواء كان  .ليس عندي أداء ويشهد السيد أيه قد فسخ كتابته فتكون مفسوخة :املكاتب فيقول

 :وإذا كاتب الرجل عبده وله ولد من امرأة حرة فمىت قال السيد .هذا عند حاكم أو غري حاكم

 والء  قد كنت قبضت من عبدي املكاتبة كلها والسيد صحيح أو مريض فالعبد حر وجير املكاتب
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قد كنت  :ولو كايت املسألة حباهلا ومات العبد املكاتب فقال السيد .ولده من املرأة احلرة  

قبضت جنومه كلها ليثبت عتقه قبل موته وكذبه موايل املرأة احلرة وصدقه ولد املكاتب األحرار كان 
ء على ولد موالهتم وأخذ مال إن كان القول قول املوايل يف أن مل يعتقه حىت مات ويثبت هلم الوال

وهكذا لو قذف املكاتب رجل مل  .للمكاتب يدفع إىل ورثته األحرار بإقرار سيده أيه قد مات حرا
يصدق مواله على عتقه وال حيد إال ببينة تقوم على أيه عتق قبل أن ميوت ويصدق سيد املكاتب على ما 

مرضه أيه قبض ما على مكاتبه حاال كان على املكاتب وإذا أقر السيد يف  .عليه وال يصدق على ماله
وليس هذا بوصية وال عتق هذا إقرار له برباءة من دين عليه كما يصدق على إقراره  .أو دينا صدق

ولو كان لرجل مكاتبان فأقر أيه قد استوىف ما على أحدمها مث مات ومل  .حلر برباءة من دين له عليه
أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه عتق وكايت على اآلخر جنومه إال ما يبني أيهما الذي قبض ما عليه 

  .أثبت أيه أداه منها

قد أديت جنوم السنني  :ولو كاتب رجل عبده على جنوم يؤدي كل سنة جنما فمرت به سنون فقال 
سيده املاضية وأيكر السيد فالقول قوله مع ميينه وعلى املكاتب أن يؤدي النجوم املاضية مكايه وإال فل

وهكذا لو مات سيده فادعى ورثته أن جنومه حباهلا كان القول قوهلم كما كان القول قول  .تعجيزه
أبيهم مع أمياهنم كما تكون أمياهنم على حق ألبيهم ألن الكتابة حق من حقوق أبيهم ال يبطله حلول 

ما يف سنة مل يبطل ذلك ولو قامت بينة باستيفاء سيده جن .أجل املكاتب حىت تقوم بينة باستيفائه إياه
جنومه يف السنني قبلها أليه قد يستويف جنم سنة وال يستويف ما قبلها وحيلف له وتبطل دعواه فإن مل 

ولو ادعى أن سيده كاتبه وقد مات وأيكر  .حيلف له أحلف العبد على ما ادعى ولزم ذلك السيد
ولو كان  .وا أباهم كاتبه وبطلت دعواهذلك الورثة فعليه البينة فإن مل يقم بينة حلف الورثة ما علم

وحلف ما  .الوارثان ابنني فأقر أحدمها أن أباه كاتبه أو يكل عن اليمني فحلف املكاتب وأيكر اآلخر
وإن كان يف يده مال أفاده بعد الكتابة أخذ الوارث  .علم أباه كاتبه كان يصفه مكاتبا ويصفه مملوكا



اجره يوما وللذي أقر بالكتابة أن يتأدى منه يصف النجم الذي الذي مل يقر بالكتابة أن يستخدمه ويؤ
وإذا عتق مل يقوم عليه أليه إمنا أقر أيه عتق بشيء فعله األب  .أقر أيه عليه وال يرجع به أخوه عليه

كما لو ورثا عبدا فادعى عتقا فأقر أحد االبنني أن أباه أعتقه وأيكر اآلخر عتق يصيبه منه ومل يقوم عليه 
 إمنا أقر بعتقه من غريه ووالء يصفه إذا عتق ألبيه وال يقوم يف مال أبيه وال مال أليه 
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أبيه وال مال ابنه وهذا خمالف للعبد بني اثنني يبتدىء أحدمها كتابته دون صاحبه ألن هذا يقر أيه مل   

أليه ليس له أخذ شيء منه دون  يرثه قط إال مكاتبا وذايك مالكا عبد يبتدىء أحدمها كتابته فال جيوز
فإن وجد له  .ولو عجز املكاتب الذي أقر له أحدمها رجع رقيقا بينهما كما كان أوال .شريكه

مال كان له يف الكتابة قبل موت سيده اقتسماه فإن وجد له مال كان بعد إثبات يصف الكتابة وإبطال 
والقول قول  :قال .ستخدمه يومهإذا كان أخوه ي .يصفها كان للذي أقر بالكتابة دون أخيه

ولو أيا حكمنا بأن يصفه مكاتب وأعطينا الذي جدده  .الذي بالكتابة أليا حكمنا أن ماله يف يديه
استخدمه يوما ودعه للكسب يف كتابته يوما فترك سيده استيفاء يومه  :يصف الكتابة وقلنا له

بل يف يومي  :أقر له بالكتابة وقال الذي .كسبته يف يومي :واكتسب ماال فطلبه السيد وقال
كان القول قول الذي له فيه الكتابة وللذي مل يقر له بالكتابة عليه أجر مثله فيما مضى من األيام اليت مل 
يستوفها منه يرفع منها بقدر يفقة العبد فيها فإن عجز عن أدائها ألزمناه العجز مكايه وتبطل كتابته كما 

ولو أن عبدا ادعى على سيده أيه كاتبه أو على ابن  .ه وأبطلنا كتابتهإذا عجز عن أداء الكتابة عجزيا
كاتبتك وأيا حمجور أو كاتبك أيب وهو حمجور أو  :رجل أن أباه كاتبه وإمنا ورثه عنه فقال السيد

املكاتب ما كان وال كنت حمجورا وال مغلوبا على عقلك حني كاتبتين فإن  :مغلوب على عقله وقال
كان يف حال حمجورا أو مغلوبا على عقله فالقول قوله مع ميينه وما ادعى من الكتابة  كان يعلم أيه قد

وكايت دعواه أيه حمجور ومغلوب على عقله وال يعلم ذلك  .وإن مل يكن يعلم كان مكاتبا .باطل
ولو ادعى مكاتب على سيده أيه كاتبه على ألف  .باطال وحيلف املكاتب لقد كاتبه وهو جائز األمر



كاتبتك على ألفني وأديت ألفا وال تعتق إال بأداء األلف الثايية فإن أقاما  :ها وعتق وقال موالهفأدا
كاتبه يف شوال من  :كاتبه يف شهر رمضان من سنة كذا وقالت بينة السيد :البينة وقالت بينة العبد

ه إن زعما معا أن سنة كذا كان هذا إكذابا من كل واحد من البينتني لألخرى وحتالفا وهو مملوك حبال
 :كاتبه يف رمضان من سنة كذا وقالت بينة العبد :ولو قالت بينة السيد .مل تكن كتابة إال واحدة

شوال من تلك جعلت البينة بينة العبد ألهنما قد يكويان صادقني فيكون كاتبه يف شهر  .كاتبه يف
كاتبه يف شهر  :نة العبدولو قالت بي :قال .رمضان مث ايتقضت الكتابة وأحدثت له كتابة أخرى

  .عتق وال أدى :رمضان من سنة كذا على ألف ومل تقل

 كاتبه يف شوال من تلك السنة على ألفني كايت البينة بينة السيد وجعلت  :وقالت بينة السيد 
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عتق مل  :وإذا قالت البينة األوىل .صادقني .الكتابة األوىل منتقضة أليه ميكن فيهما أن يكويا  

ولو أقام العبد البينة أيه كاتبه  .يكن مكاتبا بعد العتق وكايت البينتان باطلتني ومل يكن مكاتبا حبال
 .على ألف والسيد أيه كاتبه على ألفني ومل توقت إحدى البينتني أحلفتهما معأ ويقضت الكتابة

وإن مل حيلف كان أحلفهما فإن يكل السيد وحلف العبد فهو مكاتب على ما ادعى  :وحيث قلت
عبدا وإن يكل السيد والعبد كان عبدا ال يكون مكاتبا حىت ينكل السيد وحيلف العبد مع يكول 

ولو ادعى عبد على سيده أيه كاتبه وأقام بينة بكتابته ومل تقل البينة على كذا وإىل وقت كذا  .سيده
وكذلك لو  .كم يؤديها كاتبه على مائة دينار ومل تثبت يف :مل جتز الشهادة وكذلك لو قالت

كاتبه على مائة دينار منجمة يف ثالث سنني ومل تقل يف كل سنة مثنها أو أقل أو أكثر ال جتوز  :قالت
الشهادة حىت توقت املال والسنني وما يؤدى يف كل سنة فإذا يقصت البينة من هذا شيئا سقطت 

ولو  .ا على ما حلف عليهوإن يكل حلف العبد وكان مكاتب .وحلف السيد وكان العبد مملوكا
أقام بينة أيه كاتبه فأدى إليه فعتق فقامت له بينة أن سيده أقر أيه كاتبه على أيه إن أدى فهو حر وأيه 



أدى إليه وجحد السيد أو ادعى أن الكتابة فاسدة أعتقته عليه وأحلفت العبد على فساد الكتابة فإن 
  .حلف برىء وإال حلف السيد وترك القيمة

  
 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل

 ترد واقتصر 
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
  الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 سة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخ :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 املتقدمة  مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  

   



 
 3062 :صفحة 

 
   

 مجاع أحكام املكاتب  

يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إال عشر أواق  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن  :ا الشافعي قالأخربي :أخربيا الربيع قال .فهو رقيق

رمحه اهلل  :قال الشافعي .هو عبد ما بقي عليه درهم :جماهد أن زيد بن ثابت قال يف املكاتب
-واهلل تعاىل أعلم  -وهو كالم مجلة ومعىن قوهلم  .وهبذا يأخذ وهو قول عامة من لقيت :تعاىل

ومجلة جنايته بأن ال تعقلها عاقلة مواله وال قرابة  .ه واجلناية عليهعبد يف شهادته ومرياثه وحدود :
 .العبد وال يضمن أكثر من قيمته يف جنايته ما بلغت قيمة العبد وهو عبد يف األكثر من أحكامه

وليس كالعبد يف أن لسيده بيعه وال أخذ ماله ما كان قائما بالكتابة وال يعتق املكاتب إال بأداء آخر 
على أيك مىت أديت جنما عتق  :لو كاتب رجل عبده على مائة دينار منجمة يف كل سنةف .جنومه

 .منك بقدره فأدى جنما عتق كله ورجع عليه سيده مبا بقي من قيمته وكايت هذه الكتابة فاسدة

وكذلك كل ما أتى  .ومن قذف مكاتبا كان كمن قذف عبدا وإذا قذف املكاتب حد حد عبد
وإن مات  .وال يرث املكاتب وال يورث بالنسب .حد فحده حد عبد املكاتب مما عليه فيه

ومثل أن يرث املكاتب بالرق أن يكون له عبد فيموت فيأخذ املكاتب مال  .املكاتب ورث هو بالرق
عبده كما كان يبيع رقبته أليه مالك له وإذا مات املكاتب وقد بقي عليه من كتابته شيء قل أو كثر 

ا كان املكاتب إذا قال يف حياته قد عجزت بطلت الكتابة أليه اختار تركها أو فقد بطلت الكتابة وإذ
عجز فعجزه السيد بطلت الكتابة كان إذا مات أوىل أن تبطل الكتابة ألن املكاتب ليس حبي فيؤدي إىل 

وإذا  .السيد دينه عليه وموته أكثر من عجزه وال مزية للمكاتب تفضل بني املقام على كتابته والعتق
وسواء كان معه يف الكتابة بنون  .مات فخرج من الكتابة أحطنا أيه عبد وصار ماله لسيده كله

ولدوا من جارية له أو أم ولد أو بنون بلغوا يوم كاتب وكاتبوا معه وقرابة له كاتبوا معه فجميع ماله 
قته مل يكن قد وضعت الكتابة عنه أو وهبتها له أو أعت :ولو قال سيده بعد موت املكاتب .لسيده



ولو قذفه رجل وقد مات ومل يؤد مل حيد  .حرأ وكان املال ماله حباله أليه إمنا وهبت مليت مال يفسه
  .فإذا مات املكاتب فعلى سيده كفنه وقربه أليه عبده .له أليه مات ومل يعتق

دفعه إىل وكذلك لو كان أحضر املال ليدفعه مث مات قبل أن يقبضه سيده أو دفع املال إىل رسول لي 
 سيده فلم يقبضه سيده حىت مات عبدا وكذلك لو أحضر املال ليدفعه فمر به أجنيب أو 
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وكذلك لو كان سيده قتله كان ظاملا لنفسه ومات عبدا  .ابن لسيده فقتله كايت عليه قيمته عبدا  

آخر جنومه ومات املكاتب فقال  فلسيده ماله ويعزر سيده يف قتله ولو وكل املكاتب من يدفع إىل السيد
ما دفعها إيل إال بعد موت  :قد دفعها إليك الوكيل وأبويا حي وقال السيد :ولد املكاتب األحرار

ولو أقاموا بينة على أيه دفعها إليه يوم االثنني ومات  .أبيكم فالقول قول السيد املكاتب أليه ماله
طع البينة على أيه دفعها إليه قبل موت املكاتب أو أبوهم يوم االثنني كان القول قول السيد حىت تق

دفعها إليك قبل طلوع الشمس يوم االثنني ويقر السيد أن العبد مات بعد طلوع  :توقت فتقول
ولو شهد وكيل املكاتب أيه دفع ذلك إىل  .الشمس من ذلك اليوم أو تقوم بينة بذلك فيكون قد عتق

ولكن لو وكل السيد رجال بأن يقبض من املكاتب آخر  .السيد قبل موت املكاتب مل تقبل شهادته
قبضها بعد ما مات  :جنومه فشهد وكيل سيد املكاتب أيه قبضها منه قبل أن ميوت وقال السيد

جازت شهادة وكيل سيد املكاتب عليه وحلف ورثة املكاتب مع شهادته وكان أبوهم حرا وورثه 
  .ورثته األحرار ومن يعتق بعتقه

  
 تب وماله ولد املكا 

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
هو  :رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه ماال له عبيدا وماال غري ذلك قال .قلت لعطاء :قال

لشافعي رمحه اهلل أخربيا ا :وقاهلا عمرو بن دينار وسليمان بن موسى أخربيا الربيع قال .للسيد
فإن كان السيد قد سأله  :قلت لعطاء :أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج قال :تعاىل قال



هو  :فكتمه ولدا من أمة ومل يعلمه قال :فقلت لعطاء .هو لسيده :ماله فكتمه إياه فقال
ن كان أرأيت إ :قلت له .وقاهلا عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال ابن جريج .لسيده

سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد وال العبد لألداء مطيقا ومنه ممنوعا بالسيد أو كان له غري 
وجيوز للمكاتب يف ماله ما كان على النظر وغري االستهالك  .مطيق فبطل معىن الكتابة باملعنني معا
ولو اشترى مبا ال  .مردودافلو وهب درمها من ماله كان  .ملاله وال جيوز ما كان استهالكا ملاله

 .أو باع شيئا من ماله مبا ال يتغابن الناس مبثله كان مردودا .يتغابن الناس مبثله كان مردودا

 .وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا اجلناية على غري مال كان عفوه باطال ألن ذلك إهالك منه ملاله

كح بغري إذن سيده فإن يكح فأصاب املرأة فسخ وجيوز بيعه بالنظر وإقراره يف البيع وال جيوز له أن ين
 النكاح وهلا عليه مهر مثلها إذا عتق وال يكون هلا أن 
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ولو اشترى جارية شراء فاسدا فماتت يف يديه كان  .تأخذه به قبل يعتق ألهنا يكحته وهي طائعة  

ولو اشترى جارية  .زمه يف مالهلقيمتها ضامنا ألن شراءه وبيعه جائز فما لزمه بسبب الشراء ل
  .فأصاهبا فاستحقها رجل عليه أخذها وأخذ منه مهر مثلها ألن هذا بسبب بيع

وأصل البيع والشراء له جائز وأصل النكاح له غري جائز فلذلك مل ألزمه يف ماله ما كان مكاتبا صداق  
كان ذلك باطال ألن هذا  فإذا حتمل عن الرجل حبمالة وضمن عن آخر .املرأة وألزمهوه بعد عتقه

وإذا كان له ولد صغري أو  .تطوع ببشيء يلزمه يفسه يف ماله فهو مثل اهلبة يهبها وال يلزمه بعد العتق
كبري زمن حمتاج أو أب زمن حمتاج مل تلزمه يفقته وتلزمه يفقة زوجته إن أذن له سيده يف يكاحها قبل 

يده فلم يعلم سيده حىت عتق فأصاهبا أو أصاهبا قبل ولو يكح يف الكتابة بغري إذن س .الكتابة وبعدها
  .مث عتق كان عليه يف العبد عند الكتابة .العتق

رمحه اهلل  :قال الشافعي .وقاهلما عمرو بن دينار .فليس يف كتابته هو مال لسيدمها :قال 
مل يعلمه هو  القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار يف ولد العبد املكاتب سواء علمه السيد أو :تعاىل



وإذا كاتب الرجل عبده وله مال فللسيد أخذ  .مال للسيد وكذلك مال العبد للسيد وال مال للعبد
  .كل مال كان للعبد قبل مكاتبته

  
 ID ' '   ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح

 بست من شوال 
  
 اه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرو  
  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .يب الليايل على األياملتغل (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :تعاىل وقال (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  



 هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 مال العبد املكاتب  

وإذا كان العبد تاجرا أو غري تاجر يف يديه مال فكاتبه سيده فاملال  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
للسيد عليه حىت يعجز  وما اكتسب املكاتب يف كتابته فال سبيل .للسيد وليس للمكاتب شيء منه

فإذا اختلف العبد والسيد وقد تداعيا الكتابة ومل يكاتبا أو مل يتداعيا يف مال يف يدي العبد فاملال للسيد 
 :ولكن إذا اختلفا يف املال الذي يف يد العبد بعد الكتابة فقال العبد .وال موضح للمسألة يف هذا

هو مال يل أودعتكه فالقول قول العبد  :أو قالأفدته قبلها  :وقال السيد .أفدته بعد الكتابة
املكاتب مع ميينه وعلى السيد البينة فما أقام عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتني أو شاهدا وحلف أيه كان 

 .يف يدي العبد قبل الكتابة فهو للسيد وكذلك لو أقر العبد أيه كان يف يده قبل الكتابة فهو للسيد

ن يف يدي العبد ومل حيدوا حدا يدل على أن ذلك كان يف يدي العبد ولو شهد الشهود على شيء كا
 .قبل الكتابة كان القول قول العبد حىت حيدوا وقتا يعلم فيه أن املال كان بيدي العبد قبل الكتابة

كان يف يديه يوم االثنني لغرة شهر كذا وكايت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول  :وكذلك لو قالوا
ولو شهدوا أيه كان يف  .د البينة حدا يعلم أن املال كان يف يديه قبل أن تصح الكتابةالعبد حىت حت

قد كاتبتين بال بينة قبل  :يديه يف رجب وشهدوا له على املكاتبة يف شعبان من سنة واحدة فقال العبد
قلت  وإمنا .رجب أو يف رجب أو يف وقت قبل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد

رمحه اهلل  :قال الشافعي .هذا أن سيد املكاتب إمنا كاتبه على يفسه وماله مال سيده ال مال له
وإذا كاتب الرجل عبده على يفسه وماله فالكتابة فاسدة علم املال وأحضره أو مل يعلم أليه  :تعاىل

من الكتابة غري كتابة وبيع أليه ال يعلم حصة الكتابة من حصة البيع ألن لكل واحد منهما حصة 
فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب  .متميزة وأيه يعجز فيكون رقيقا ويفوت املال



وجيوز أن يكاتبه مث يبيعه بعد  .ورجع سيده مباله الذي كاتبه عليه أو مثله أو قيمته إن فات يف يديه
 :قال الربيع .لكتابة عليه فال جيوز حبالالكتابة ما يف يديه أو يهبه أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد ا

أيه إذا كاتبه على يفسه وماله فالكتابة فاسدة أليه كاتبه على يفسه وماله الذي يف  :وفيه حجة أخرى
  .يديه واملال الذي يف يديه لسيده ليس للعبد

 جه من مما أفاد املكاتب بعد الكتابة بو :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .أخربيا الربيع قال 
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فكيف ال يأخذ  :فإن قيل .الوجوه فهو له مال على معىن وليس للسيد أخذه وال أخذ شيء منه  

ملا أمر اهلل بالكتابة وكايت املكاتبة  :-إن شاء اهلل تعاىل  -قيل  .ماله وهو مل خيرج من ملكه
مكاتبة معىن إذا كان السيد يأخذ ما ماال يؤديه العبد ويعتق به فلو سلط للسيد على أخذه مل يكن لل

يكون العبد به مؤديا كان العبد لألداء مطيقا ومنه ممنوعا بالسيد أو كان له غري مطيق فبطل معىن 
الكتابة باملعنني معا وجيوز للمكاتب يف ماله ما كان على النظر وغري االستهالك ملاله وال جيوز ما كان 

 .اله كان مردودا ولو اشترى مبا ال يتغابن الناس مبثله كان مردوداااستهالكا ملاله فلو وهب درمها من م

وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا اجلناية  .أو باع شيئا من ماله مبا ال يتغابن الناس مبثله كان مردودا
وجيوز بيعه بالنظر وإقراره يف البيع وال جيوز  .على غري مال كان عفوه باطال ألن ذلك إهالك منه ملاله

ه أن ينكح بغري إذن سيده فإن يكح فأصاب املرأة فسخ النكاح وهلا عليه مهر مثلها إذا عتق وال يكون ل
ولو اشترى جارية شراء فاسدا فماتت يف يديه  .هلا أن تأخذه به قبل يعتق ألهنا يكحته وهي طائعة

ولو اشترى  .الشراء لزمه يف ماله .كان لقيمتها ضامنا ألن شراءه وبيعه جائز فما لزمه بسبب
وأصل البيع  .جارية فأصاهبا فاستحقها رجل عليه أخذها وأخذ منه مهر مثلها ألن هذا بسبب بيع

والشراء له جائز وأصل النكاح له غري جائز فلذلك مل ألزمه يف ماله ما كان مكاتبا صداق املرأة 
ألن هذا تطوع  فإذا حتمل عن الرجل حبمالة وضمن عن آخر كان ذلك باطال .وألزمهوه بعد عتقه

وإذا كان له ولد صغري أو كبري  .بشيء يلزمه يفسه يف ماله فهو مثل اهلبة يهبها وال يلزمه بعد العتق



 .زمن حمتاج أو أب زمن حمتاج مل تلزمه يفقته وتلزمه يفقة زوجته إن أذن له سيده يف الكتابة وبعدها

مث عتق  .فأصاهبا أو أصاهبا قبل العتقولو يكح يف الكتابة بغري إذن سيده فلم يعلم سيده حىت عتق 
ولو كان له عبد فمات كان عليه كفنه  .كان عليه يف احلالني مهر مثلها بأيه حر ويفرق بينه وبينها

ولو بيع من قرابته من ال يعتق عليه لو كان حرا كان له شراؤه على النظر كما  .ميتا ويفقته مريضا
وإن أعتقه الذي  .نهم عبدا على غري النظر فالبيع مردودوإذا باع م .أن له شراء غريهم على النظر

اشتراه فالعتق باطل وإن أعتق املكاتب بعد بيعهم الذي وصفته مرودا وعتق من ملكهم هلم فعتقهم 
ولو  .باطل حىت جيدد فيهم بيعا فإذا جدد فهم مماليك إال أن يشاء الذي اشتراهم أن جيدد هلم عتقا

ق العبد مث جىن فقضى اإلمام على مواليه بالعقل مث علم فساد البيع رد ورد باع هذا البيع الفاسد فأعت
 العاقلة 
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وكذلك لو جىن عليه فقضى باجلناية عليه حر فقبضها أو قبضت له  .بالعقل على من أخذه منهم  

ال والدا وليس للمكاتب أن يشتري أحدا يعتق عليه لو كان حرا ولدا و .ردت على من أخذت منه
ومىت اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ فإن ماتوا يف يديه قبل يردهم ضمن قيمتهم أليه بسبب الشراء فإن 
مل يردهم حىت يعتق فالشراء باطل وال يعتقون عليهم أليه ال ميلكهم بالشراء الفاسد حىت جيدد هلم شراء 

وإذا اشترى ما  .ه ليس له بيعهموإمنا أبطلت شراءهم ألي :قال .بعد العتق فإذا جدده عتقوا عليه
  .ليس له بيعه فليس له بشراء يظرا إمنا هو إتالف ألمثاهنم

وليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته وليس له وطؤها ألن  
 :قال هلا أيت حرة وهو إذا :وليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله هلا .وطأه إياها بامللك ال جيوز

أيت حرة مل تعتق وللمكاتب أن يشتري جارية قد كايت ولدت له بنكاح ويبيعها وله أن يشتري من 
  .ال يعتق عليه من ذوي رمحه وغريهم إذا كان شراؤه إياهم يظرا



وله إن أوصى له بأبيه وأمه وولده أو وهبوا له أو تصدق هبم عليه أن ال يقبلهم وإذا قبلهم  :قال 
كتساب على أيفسهم وأخذ فضل كسبهم وما أفادوا من املال ألهنم ملك له فاستعان به يف أمرهم باال

كتابته فمىت أدى عتق وكايوا أحرارا بعتقه وما كان هلم من مال أو جىن عليهم من جناية أو ملكوه 
وإذا جىن  .وما ملكوه بعد العتق فهو هلم دويه .وهم يف ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب

م قبل يعتق فهو جناية على مماليك وليس له أن ينفق عليهم وهم يقدرون على الكسب ويدعهم عليه
كما ال يكون ذلك له يف عبيد غريهم ألن هذا إتالف ماله وعليه أن ينفق عليهم إن  .من أن يكتسبوا

ولو خاف العجز مل يكن له بيع واحد ممن يعتق وذلك الوالدون  .مرضوا أو عجزوا عن الكسب
وإن عجز رد رقيقا وكايوا معا مماليك للسيد ألن عبده كان ملكهم على ما  :قال .ولدوال

وإن جىن واحد منهم جناية مل يكن له أن يفديه بشيء وكان عليه أن يبيع منه بقدر اجلناية  .وصفت
إذا و .ومل يكن له أن يبيع منه أكثر من قدر اجلناية ألن ما قد بقي يف يديه منه يعتق بعتقه إذا عتق

اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه أو باع أحدا ممن ليس له بيعه كان الشراء والبيع منتقضا فيه ال جيوز 
  .ألن صفقته كايت فاسدة

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 ولد املكاتب من غري سريته  



وإذا كاتب املكاتب وله ولد مل يدخل ولده معه يف الكتابة وإن  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وال  . جيوز أن حيمل عن غريه لسيده وال غري سيدهكاتب عليهم صغارا كايت الكتابة فاسدة أليه ال

 .جتوز كتابة الصغار وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم ألن حكم الولد يف الرق حكم أمه

فإن كايت أمهم حرة فهم أحرار وإن كايت مملوكة فهم مماليك ملالك أمهم كان سيد املكاتب أو 
لألب فيهم سبيل إما أن يكويوا موقوفني على ما تصري إليه وإن كايت مكاتبة لغري سيده فليس  .غريه

وإن كايت مكاتبة لسيده معه يف  .أمهم فإن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا وإما أن يكويوا رقيقأ
الكتابة أو غري الكتابة فسواء وحكمهم بأمهم دويه وكتابة أمهم غري كتابته إن أدت عتقت وإن أدى 

  .عنها وال هي عنه دوهنا عتق أليه ال يكون محيال
  
 تسري املكاتب ولده من سريته  

وليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده وال بغري إذيه فإن فعل فولد  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
له ولد يف كتابته مث عتق مل تكن أم ولده اليت ولدت بوطء املكاتب يف حكم أم الولد وال تكون يف 

وطء بعد عتقه أليه ال يتم ملكه ملاله حىت يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه حكم أم الولد حىت تلد منه ب
لستة أشهر فصاعدا كايت به يف حكم أم الولد وإن ولدت ألقل من ستة أشهر مل تكن يف حكم أم 

وإذا ولدت للمكاتب جاريته يف الكتابة أو امرأته اشتراها فله أن يبيعها ألن امرأته اليت ولدت  .الولد
ال تكون يف حكم أم الولد واليت ولدت بوطء فاسد بكل حال ال تكون أم ولد بالوطء الفاسد  بالنكاح

ولو ولدت بوطء  .كله وال تكون يف حكم أم الولد أمة إال أمة وطئت مبلك صحيح للكل أو البعض
املكاتبة مث ولدت بوطء احلرية كان بعد عتق سيدها كايت أم ولد بالوطء بعد احلرية ال بالوطء 

وإذا كان املكاتب لو أعتق جاريته مل جيز عتقها ومل تعتق عليه بعتقه إياها وهو مكاتب مل جيز  .ألولا
أن تكون أم ولد مينع بيعها وحكم أم الولد أضعف من العتق وليس كاحلر يطأ األمة ميلك بعضها ملكا 

أم ولد املكاتب  صحيحا أليه لو أعتق هذه عتق عليه يصيبه ويصيب صاحبه إن كان موسرا وإذا جنت
  .فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء وإن شاء فداها كما يفدي رقيقه

  



 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 ذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ امل  
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 ولد املكاتب من أمته  

وإذا ولد للمكاتب من جاريته مل يكن له أن يبيع ولده وكان له أن  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وإذا عتق مل تكن أم ولده يف حكم أم ولد بذلك كما  .يبيع أمته مىت شاء فإذا عتق عتق ولده معه

جىن على املولود أو كسب أيفق عليه منه واستعان به األب يف كتابته إن  وصفت فكان له أن يبيعها وما
وإذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من ميلكهم من األحرار مل جيز شراؤهم  .شاء

ألن شراءهم إتالف ملاله إمنا جيوز له شراء ما جيوز له بيعه ولو وهبوا له أو أوصي له هبم أو تصدق هبم 
عليه مل جيز له بيع أحد منهم ووقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق أليه يومئذ يصح له ملكهم وإن رق 

حنن يؤدي  :فهم رقيق لسيده وال يباعون وإن بقي عليه درهم عجز عنه مث مات ردوا رقيقا وإن قالوا
يه عن يفسه وإن ما عليه لو مات مل يكن ذلك هلم وللمكاتب أن يأخذ ماال إن كان يف أيديهم فيؤد

جنيت عليهم جناية هلا أرش فله أن يأخذها وله أن يستعملهم ويأخذ أجور عماهلم ألهنم يف مثل معىن 
وليس للمكاتب  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .ماله حىت يعتق فإذا عتق عتقوا حني يتم عتقه

سيد وال للسيد أن يعتق واحدا أن يعتق من هؤالء أحدأ ألهنم موقوفون على أن يعجز فيكويوا رقيقا لل
منهم ألهنم لو جىن عليهم أو كسبوا كان للمكاتب االستعاية به فإن أمجعا معا على عتقهم جاز عتقهم 

ولد بعدها فالقول قول  :وإذا ولد للمكاتب من أمته فقال السيد ولد له قبل الكتابة وقال الكاتب
نذ سنة وأكثر واملولود يشبه أن يكون ولد وذلك أن تكون الكتابة م .املكاتب ما أمكن أن يصدق



بعد الكتابة فأما إذا كايت الكتابة لسنة واملولود ال يشبه أن يكون ابن سنة وحييط العلم أيه ابن أكثر 
وإن أشكل فأمكن أن يكون صدق  .منها إحاطة بينة فال يصدق املكاتب على ما يعلم أيه فيه كاذب

ولو أقام السيد  .نة على أيه ولد قبل الكتابة فيكون رقيقا للسيدفالقول قوله إال أن يقيم السيد البي
ولو أقام السيد  .واملكاتب البينة على دعوامها أبطلت البينة وجعلهما كاملتداعيني ال بينة لواحد منهما

البينة على ولدين ولدا للمكاتب يف بطن أحدمها ولد قبل الكتابة واآلخر بعدها كايا مملوكني للسيد إذا 
له أحدمها رق اآلخر ألن حكم الولدين يف البطن حكم واحد وكل ما قبلت فيه بينة السيد  رق

فجعلت ولد املكاتب له رقيقا فأقر به املكاتب للسيد قبلت إقراره فيه أليه ال يقر على أحد عتق ولو 
 د أو بعد ولدوا قبل كتابة العب :أقام السيد البينة على ولد ولدوا يف ملكه مل أقبلها حىت يقولوا

   
 

 3070 :صفحة 
 
  .عجزه عن الكتابة وإن أحدث كتابة بعدها  
  
 كتابة املكاتب على ولده  

وإذا كاتب املكاتب على يفسه وولد له كبار حاضرين برضاهم  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
فسه وابنني فإن كاتب على ي .كما جيوز إذا كاتب على يفسه وعبدين معه وأكثر .فاملكاتبة جائزة

فإن كايت قيمة األب مائة وقيمة االبنني مائة  .له بألف فاأللف مقسومة على قيمة األب واالبنني
فعلى األب يصف األلف وعلى االبنني يصفها على كل واحد منهما مائتان ومخسون إذا كايت قيمتهما 

صته من الكتابة وإن مات أحد االبنني رفعت ح .فإن مات األب رفعت حصته من املكاتبة .سواء
  .مائتان ومخسون وبقيت على اآلخر مائتان ومخسون :وهي

وإذا مات األب وله مال فماله لسيده وال شيء البنيه فيه ومها من ماله كأجنبيني كاتبا معا وكذلك إن  
ألن من مات منهم قبل أداء الكتابة مات عبدا فإن  .مات االبنان أو أحدمها وله مال فماله للسيد

وإن كان أدى عنهم بإذهنم رجع عليهم  .دهم عنهم فعتقوا بغري أمرهم ومل يرجع عليهمأدى أح
وأيهم عجز سقطت حصته من الكتابة وكان رقيقا والقول فيهم كالقول يف العبيد الثالثة األجنبيني 



ا يكاتبون ال خيتلف ولو أدى األب حصته من الكتابة عتق وكان من معه من ولده مكاتبني إذا أديا عتق
وكذلك ليس لألب  .وإن عجزا رقا وليس لألب من استعمال بنيه يف املكاتبة شيء وال من أمواهلم

من جناية جنيت على واحد منهم وال عليه من جناية جناها واحد على واحد منهم يف املكاتبة شيء 
أن الرجل إذا  ومجاع هذا .وجنايته واجلناية عليه له وعليه دون أبيه وولده ولو كايوا معه يف الكتابة

كاتب هو وولده وإخوته أو كاتب هو وأجنبيون فسواء على كل واحد منهم حصته من الكتابة دون 
أصحابه وله أن يعجز ولسيده أن يعجزه إذا عجز وهو كاملكاتب وحده يف هذا كله وله أن يعجل 

ألب أو الولد قبل وإذا كاتب والدا وولده أو إخوة فمات ا .األداء فيعتق إذا كان مما جيوز تعجيله
يؤدي مات مملوكا وأخذ سيده ماله ورفعت حصته من الكتابة عن شركائه فيها وكذلك للسيد أن 

ولو كان على كل واحد منهم حصة  .يعتق أيهم شاء وإذا أعتقه رفعت عنهم حصته من الكتابة
له وال وليس للمكاتب أن يكاتب على يفسه وابن له مغلوب على عق .يفسه كما كايت قبل يعتق

  .صيب ألن هذه محالة مكاتب ومحالته ال جتوز عن غريه فإن كاتب على هذا فالكتابة فاسدة
  

   
 

 3071 :صفحة 
 
وجتوز كتابة املرأة فإذأ كاتبها سيدها وهي ذات زوج أو تزوجت  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي  

فإن أدت فعتقت عتق وإن  .وفبإذن سيدها فولدت أو ولدت من غري زوج يف املكاتبة فولدها موق
ماتت قبل تؤدي وهلا مال تؤدى منه مكاتبتها أو يفضل أو ال مال هلا فقد ماتت رقيقا وماهلا إن كان هلا 

لسيدها وولدها رقيق ألهنم مل يكن هلم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدوهنا فيعتقون لو مل تؤد 
كاتبة قد ترق حبال وليس كذلك أم الولد يف قول من أمهم وليسوا كولد أم الولد اليت ال ترق حبال امل

ما ولدت املكاتبة فهم رقيق ألن أمهم مل تكن حرة والقول األول  :ال ترق أم الولد وقد قيل :قال
وإذا جين على الولد الذي ولدته يف املكاتبة جناية تأيت على يفسه قبل تؤدي أمه ففيها  .أحب إيل

ليست متلك املرأة ولدها فال يكون سبب ملك  :ومن قال هذا قالأحدمها أن قيمته لسيده  :قوالن
هلا كما ميلك املكاتب ولد أمته وإن كان ولده كان سبب ملك له وكذلك ما اكتسب أو صار له مث 



 .مات قبل يعتق فهو لسيده أليه مات رقيقا وليس ألمه من ماله يف حياته شيء أليه ليس برقيق هلا

وإذا اكتسب  .قته صغريا وال يأخذ به أمه ألهنا ال متلكه وإن عتقت عتقومن قال هذا أخذ سيده بنف
ماال أو صار له بوجه من الوجوه أيفق عليه منه ووقف ومل يكن للسيد أخذه فإن مات املولود قبل تعتق 

وإمنا فرقت بينه وبني ابن املكاتب من  .فهو مال لسيده وإن عتق املولود بعتق أمه فهو مال للمولود
ألن أمه ال متلكه ولكن يكون حكمه هبا وليس ملكا هلا وملك املكاتب إذا ولدت جاريته فما أمته 

ولو أن مكاتبته ولدت ولدا  .ولدت جاريته مملوك له لو كان جيري على ولده رق كرق غري ولده
 .ولو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتقه السيد مل جيز عتقه .فأعتقهم السيد جاز العتق ملا وصفت

وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده فأعتقهم السيد مل جيز عتقه كما ال جيوز له إتالف شيء من 
وما ولدت قبل  .مال مكاتبه وما ولدت املكاتبة بعد كتابتها بساعة أو أقل منها فهو كما وصفت

ني به أليه أن أمهم أحق مبا ملكوا تستع :والقول الثاين .الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت
ولدته  :وإذا كان مع املكاتبة ولد فاختلفت هي والسيد فيه فقال .يعتق بعتقها واألول أشبههما

فإن جاءت هبا  .بعد الكتابة فالقول قول السيد مع ميينه وعليها البينة :قبل الكتابة وقالت هي
 تكن الكتابة وإن جاءت هي وسيدها ببينة طرحت البينتني وكان القول قول السيد ما مل :قبلت

متقادمة واملولود صغري ال يولد مثله قبل املكاتبة وإمنا يصدق السيد على ما ميكن مثله وأما ما ال ميكن 
  .مثله فال يصدق عليه

  
   
 

 3072 :صفحة 
 
فإن ولد لولدها يف الكتابة فولد بناهتا مبنزلة  .وما ولدت املكاتبة بعد الكتابة من ذكر أو أيثى فسواء  

ا وولد بنيها مبنزلة أمهم فأمهم إن كايت أمة فهم لسيد األم وإن كايت حرة فهم أحرار وإن كايت بناهت
  .وهكذا ولد ولدها ما تناسلوا وبقيت املكاتبة .مكاتبة فهم مبنزلة أمهم



وليس للمكاتبة أن تتزوج إال بإذن سيدها فإن فعلت بغري إذن سيدها فولدت أو ولدت من غري زوج  
وسواء ما كايوا حالال بنكاح بإذن السيد أو حراما بفجور بغري إذن السيد ألن  .لتهافولدها مبنز

  .حكمها يف حكم أم الولد
  
 مال املكاتبة  

والسيد ممنوع من مال املكاتبة كما مينع من مال املكاتب كما  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
هنا متلك بوطئها على غري حرام عوضا كما وممنوع من وطئها كما مينع من اجلناية عليها أل .وصفت

فإن وطئها الذي كاتبها طائعة أو كارهة فال حد عليه  :متلك باجلناية عليها وما استهلك من ماهلا قال
وال عليها ويعزر وهي إن طاوعت بالوطء إال أن يكون أحدمها جاهال فيدرأ عنه التعزير باجلهالة أو 

 .عزير وعليه يف إصابته إياها مهر مثلها يؤخذ به يدفعه إليهاتكون مستكرهة فال يكون عليها هي ت

فإن حل عليها مما عليها جنم جعل النجم قصاصا منه وإن مل حيل عليها جنم وكان مفلسا جعل قصاصا 
وسواء يف أن هلا مهر مثلها طائعة وطئها أو  .مما عليها إال أن يوسر قبل حيل جنم فيكون هلا أخذه به

كما توطأ طائعة بنكاح فاسد فيكون هلا مهر مثلها وتغصب فيكون هلا  .د يف الوطءكارهة أليه ال ح
فإن محلت املكاتبة فولدت من سيدها فاملكاتبة باخليار بني أخذ املهر وتكون  .مهر ألهنا ال حد عليها

د على الكتابة والعجز فإن اختارت ذلك فلها املهر وكايت على الكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السي
قبل األداء عتقت ألهنا أم ولده يف قول من يعتق أم الولد وبطلت عنها املكتابة وماهلا هلا ألن ماهلا كان 

وليس ماهلا كمال أم الولد غري املكاتبة ألن تلك مملوكة وأن سيدها غري  .ممنوعا من سيدها بالكتابة
وإن مات سيدها كان  .وإن اختارت العجز كايت أم ولد وكان ماهلا لسيدها .ممنوع من ماهلا

وإن  .لورثته بعد موته وبطل عن سيدها مهرها ألهنم ملكوا من ماهلا ما ميلك السيد بتعجيزها يفسها
 .أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا مل يكن هلا إال صداق واحد حىت ختري فتختار الصداق أو العجز

ختارت الصداق مث أصاهبا فلها صداق فإذا خريت فا .فإن خريت فعاد فأصاهبا السيد فلها صداق آخر
 وكلما خريت فاختارت الصداق مث  .آخر
   
 



 3073 :صفحة 
 
 .فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا .أصاهبا فلها صداق آخر كناكح املرأة يكاحا فاسدا  

وإن ولدت مكاتبة رجل  .فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق مث يكحها يكاحا آخر فلها صداق آخر
رية فأصاب اجلارية بنت املكاتبة فلها مهرها عليه وإن حبلت فليست كأمها إذا حبلت ألهنا ال حصة جا

أو ميوت السيد فتعتق بأهنا أم ولد أو تعجز األم فتكون  .هلا يف الكتابة إمنا تعتق أمها فتعتق بعتقها
ة عليه مهر األمة كما وإذا وطىء أمة للمكاتبة فللمكاتب .رقيقا وتكون هي أم ولد وال ختري يف ذلك
  .يكون هلا عليه جناية لو جناها على األمة

وإن محلت األمة فهي أم ولد له وعليه مهرها وقيمتها للمكاتبة حال يف ماله تأخذه به إال أن تشاء أن  
ولو وطىء أمة لولد ولد املكاتبة يف الكتابة لزمه ما وصفت من املهر إن مل  .جتعله قصاصا من كتابتها

  .واملهر والقيمة إن محلت ألن كل ذلك مال ممنوع منهحتمل 
  
 املكاتبة بني اثنني يطؤها أحدمها  

وإذا كايت املكاتبة بني اثنني فوطئها أحدمها فلم حتبل فعلى  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
أو  الواطىء هلا مهر مثلها وليس للذي مل يطأها أخذ شيء منه ما كايت على املكاتبة فإن عجزت

وإن دفعه  .اختارت العجز قبل تأخذ املهر كان للذي مل يطأها أخذ يصف املهر من شريكه الواطىء
شريكه الواطىء إىل املكاتبة مث عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها مل يرجع الشريك على 

وإذا  . أمرهوسواء كان ذلك بأمر سلطان أو غري .الواطىء بشيء أليه قد أعطاها املهر وهي متلكه
عجزت وقد دفع إليها املهر فوجدا يف يدها ماال املهر وغريه فأراد الذي مل يطأ أن يأخذ املهر دون 

شريكه الواطىء مل يكن ذلك له أليه كان ملكا هلا يف كتابتها وكل ما كان ملكا هلا فهو بينهما 
ويصف قيمتها على ولو حبلت فاختارت العجز كان لسيدها الذي مل يطأ يصف املهر  .يصفان

ولو حبلت فاختارت املضي على الكتابة مضت عليها وأخذت املهر من واطئها وكان هلا  .الواطىء
فإذا أخذته مث عجزت مل يرجع شريكه عليه بشيء من املهر ورجع عليه بنصف قيمتها وكايت أم ولد 

ها مث مات السيد قبل وهكذا لو حبلت فاختارت املضي على الكتابة وأخذت املهر من واطئ .للواطىء



أن تؤدي عتقت مبوته يف قول من يعتق أم الولد ورجع الشريك على امليت بنصف قيمة األمة يف ماله 
ولو أن مكاتبة بني رجلني وطئها الرجالن معا كان على كل واحد منهما  .ألن الكتابة بطلت بوطئه

 منهما قصاص مبا على مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز واملهران سواء فلكل واحد 
   
 

 3074 :صفحة 
 
وإن كان املهران خمتلفني كأن أحدمها وطئها يف سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائة مث وطئها  .صاحبه  

اآلخر يف سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائتان فمائة مبائة ويرجع الذي لزمه مهر مائة على الذي لزمه مهر 
قال  .وحقه مما للجارية النصف ويبطل يصف الواطىء عنه بعجزهامائتني خبمسني ألهنا يصف املائة 

ولو كايت لرجلني مكاتبة فوطئها أحدمها مث وطئها اآلخر كان هلا على  :رمحه اهلل تعاىل :الشافعي
وإن عجزت مل يكن هلا على واحد منهما مهر باإلصابة وكان يصف  .كل واحد منهما مهر مثلها

لصاحبه مبا لزمه من املهر كرجلني بينهما جارية فوطئاها معا فلكل  مهر مثلها على كل واحد منهما
 .واحد منهما على صاحبه يصف املهر يكون أحد النصفني قصاصا من اآلخر وهذا كله إذا مل حتبل

ولو أفضاها أحدمها  .ولو أصاهبا من إصابة أحدمها يقص ضمن أرش يقصها مع ما يلزمه من املهر
ولو أفضيت فأدعى كل واحد منهما على صاحبه أيه  .يصف مهرهاضمن لشريكه يصف قيمتها و

ولو تناكرا الوطء مل يلزم أحدمها  .أفضاها حتالفا ومل يلزم واحدا منهما لصاحبه يف اإلفضاء شيء
أفضاها يعين شق الفرج إىل الدبر وفيه  :قال الربيع .بالوطء شيء حىت يقر به أو تقوم به عليه بينة

 .وذلك عمد اخلطأ وكذلك السوط والعصا مغلظة منها .وهي على العاقلةالدية إذا كايت حرة 

وإذا أفضى الرجل أمة لرجل فعليه  .ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
وإذا كايت  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .قيمتها يف ماله والشافعي جيعل قيمتها على العاقلة

 فوطئها أحدمها مث وطئها اآلخر فجاءت بولد لستة أشهر من وطء اآلخر منهما املكاتبة بني اثنني
فتداعياه معا أو دفعاه معا وكالمها يقر بالوطء وال يدعي االسترباء خريت املكاتبة بني العجز وتكون أم 

د فإن اختارت العجز أري الولد القافة فإن أحلقوه هبما مل يكن ابن واح .ولد واملضي على الكتابة



منهما وحيل بينهما وبني وطء األمة وأخذا بنفقتها وكان هلما أن يؤجراها واإلجارة بينهما على قدر 
يصيبهما فيها وحيصى ذلك كله فإذا كرب املولود فايتسب إىل أحدمها قطعت أبوة اآلخر عنه وكان ابنا 

ول من ال يبيع أم فإن كان موسرا ضمن يصف قيمة األمة وكايت أم ولد له يف ق .للذي ايتسب إليه
وإن كان معسرا فنصفها حباله لشريكه وليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقها وهو معسر  .الولد

ويرجع الذي له فيها الرق على الذي حلق به الولد بنصف قيمة الولد ويكون الصداقان ساقطني عنهما 
ني فيكون له يصفه كما إن كايا مستويني ويرجع أحدمها على اآلخر بفضل إن كان يف أحد الصداق

  :قال الربيع .وصفت
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 :قال الشافعي .ويرجع الذي مل ينتسب إليه على الذي ايتسب إليه مبا أيفق :قال أبو يعقوب  

وإن كان موسرا فصارت أم ولد له واختارت العجز فكايت إصابة الذي مل يلحق به  :رمحه اهلل تعاىل
به الولد ومل تأخذ الصداق منه كان للذي حلق به الولد يصف ذلك الصداق الولد قبل إصابة الذي حلق 

ويف يصف قيمة الولد  .عليه وكان له يصف الصداق على الذي حلق به الولد ويصف قيمة اجلارية
ولو كان وطء الذي  .والثاين ال شيء له منه أليه كان به العتق .أحدمها أيه له يوم سقط :قوالن

أحدمها أن صاحبه  :عد وطء الذي حلق به الولد ففي ما عليه من الصداق قوالنمل يلحق به الولد ب
الذي حلق به الولد يضمن له يصف املهر أليه وطىء أمة بينه وبينه ويضمن هو لصاحبه املهر كله أليه 

أيه ال يضمن إال يصف املهر كما ضمن له اآلخر ألهنا ال تكون أمة  :والثاين .وطىء أمة آخر دويه
ولو وطئها أحدمها مث جاءت  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي . بعد أداء يصف قيمتها إليهله إال

بولد مث وطئها اآلخر بعده فجاءت بولد وكالمها ادعى ولده ومل يذكر ولد صاحبه فإن كان األول 
والقول يف يصف قيمة  .موسرا وأدى يصف قيمتها فهي أم ولد له وعليه يصف قيمتها لشريكه

منه ما وصفت ويلحق الولد بالواطىء اآلخر وعليه مهرها كله وقيمة الولد كله يوم سقط تكون ولدها 
 :قال الشافعي .قصاصا من يصف قيمة اجلارية أليه وطىء أم ولد غريه وإمنا حلق به الولد للشبهة



عى كل ولو وطئاها معا أحدمها بعد اآلخر وجاءت بولدين فتصادقا يف الولدين واد :رمحه اهلل تعاىل
  .واحد منهما أن ولده قبل ولد صاحبه أحلق الولدان وأوقف أمر أم الولد وأخذا بنفقتها

فإذا مات األول منهما عتق يصيبه وأخذ اآلخر بالنفقة على يصيب يفسه فإذا مات عتقت ووالءها  
ر موسر موقوف إذا كايا موسرين يف قول من يعتق أم الولد وإن كايا معسرين أو أحدمها معسر واآلخ

  .واهلل أعلم .فوالؤها موقوف بكل حال
  

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 عرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن ال  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 ز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما جوا :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
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 تعجيل الكتابة  

وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إىل  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
ت سنني معلومة فأراد املكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل حمل السنني وامتنع السيد من قبوهلا فإن كاي



وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد  .الكتابة ديايري أو دراهم جرب السيد على أخذها منه وعتق املكاتب
ال أقبض منك يف هذا البلد جرب على القبض منه حيث كان إال أن يكون يف طريق فيه  :غريه فقال

بالبلد الذي كاتبه فيه  خرابة أويف بلد فيه هنب فال جيرب على أخذها منه يف هذين املوضعني إذا مل يكويا
فإذا كايا بالبلد الذي كاتبه فيه جرب على أخذها منه يف هذين املوضعني وال يكلف املكاتب أن يعطيه 

وإذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقومون  :قال الشافعي .ذلك بغري البلد الذي كاتبه فيه
ولو كاتبه  :رمحه اهلل تعاىل :لشافعيقال ا .مقامه فيما لزم املكاتب له ولزمه للمكاتب من األداء

على عرض من العروض فإن كان ال يتغري على طول احلبس كاحلديد والنحاس والرصاص واحلجارة 
وغريها مما ال يتغري على طول احلبس كالديايري والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه 

ريه ألن حلمولته مؤية وليس كالديايري والدراهم اليت ال مؤية أو شرط دفعه به وال يلزمه أن يقبله ببلد غ
وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جربت عليه سيد  .حلملها يف هذا الوجه

وما مل أجرب عليه الرجل مل أجرب عليه سيد املكاتب على قبضه وكل ما شككت فيه أيتغري  .املكاتب
فإن كان ال يتغري من طول احلبس فهو كاحلديد والرصاص وما وصفت  .بهأم ال يسأل أهل العلم 

احلنطة والشعري  :وإن كان يتغري مل يلزم السيد أن يقبضه منه إال بعد ما حيل على املكاتب وذلك
واألرز واحليوان كله مما يتغري يف يفسه بالنقص فمىت حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر ومل يعجز 

ال أقبضه أليه يف غري وقته جرب على قبضه إال أن يربئه منه أليه حال وإمنا  : قال سيدهسيد املكاتب مث
فهل بلغك يف  :فإن قال قائل .وهذا مكتوب يف كتاب البيوع إىل اآلجال :قال .يأخذه قضاء

روي عن عمر  .أن يلزم سيد املكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع هبا املكاتب قبل حملها قيل يعم
 :إين أتيت مبكاتبيت إىل أيس فأىب يقبلها فقال :بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن مكاتبا أليس جاءه فقال

آخذها فأضعها يف بيت املال فقبلها  :إن أيسا يريد املرياث مث أمر أيسا أن يقبلها أحسبه قال فأىب فقال
 يه أعجبه وروي عن عطاء بن أيب رباح أيه روى شبيها هبذا عن بعض الوالة وكأ .أيس
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واملكاتب الصحيح واملعتوه يف هذا سواء إذا كاتب الرجل عبده مث عته جرب وليه على أخذ ما جيرب   
وكذلك جنرب ورثة السيد البالغني على ما جيرب عليه السيد وأولياء  .عليه سيد املكاتب الصحيح

أيا أعجزه  :أكثر ومل يعجزه السيد مث قالوإذا تداول على املكاتب جنمان أو  .احملجورين على ذلك
 .أد مجيع ما حل عليك قدميا وحديثا فإن فعل فهو على :مل يكن ذلك له حىت يقال للمكاتب

  .الكتابة وإن عجز عن شيء من ذلك قدمي أو حديث فهو عاجز
  
 بيع املكاتب وشراؤه  

لمكاتب فيها شيء فللمكاتب فيه وإذا باع السيد شقصا يف دار ل :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
  .الشفعة ألن السيد ممنوع من مال املكاتب ما كان حيا مكاتبا كما مينع من مال األجنيب

ولو أن املكاتب كان البائع كان لسيده فيه الشفعة وسواء كان املكاتب باع بإذن سيده أو بغري إذن  
كاتب بإذن سيده الشقص فقال الذي اشترى وإذا باع امل :قال .سيده إذا باع مبا يتغابن الناس مبثله

أال ترى لو أن أجنبيا كان له يف  .إن السيد قد سلم يل الشفعة مل يكن ذلك تسليما للشفعة :بإذيه
الدار شقص فأذن له شريك له يف الدار أن يبيع شقصه مل يكن ذلك تسليما للشفعة ألن إذيه وصمته 

كاتب أن يبيع شقصه مبا ال يتغابن الناس مبثله فباع به سواء وله أن يشفع ولو أذن سيد املكاتب للم
 :فإن قال للمشتري .املكاتب جاز البيع وكان للسيد الشفعة يف البيع وال يكون هذا تسليما للشفعة

أحلفه يل ما كان إذيه تسليما للشفعة مل حنلفه أليه لو سلم الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع وإمنا 
ولو باع املكاتب ما ال شفعة فيه من عرض أو عبد أو متاع  .الشفعة بعد البيع سلم :حنلفه إذا قال

أيا آخذه بالشفعة مل يكن ذلك له ومل تكن له الشفعة يف شيء باعه مكاتبه إال  :أو غريه فقال سيده
اس وال جيوز للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله إال مبا يتغابن الن .كما تكون له الشفعة فيما باع األجنيب

إذا باع  .مبثله ألن بيعه مبا ال يتغابن الناس مبثله إتالف وهو يومئذ ممنوع من إتالف قليل ماله وكثريه
فإن وجد بعينه رد فإن فات فعلى مشتريه  .مبا ال يتغابن الناس مبثله بغري إذن سيده فالبيع فيه فاسد

عبدا فأعتقه املشتري فالعتق فيه مثله إن كان له مثل وإن مل يكن له مثل فقيمته وإن كان الذي باع 
وكذلك إن كايت أمة فولدت للمشتري فاألمة مردودة وعلى املشتري عقرها  .باطل وهو مردود



وإن ماتت فعلى املشتري قيمتها وعقرها وقيمة ولدها  .وقيمة ولدها يوم سقط ولدها وولدها حر
 عليه ردها وإن مل تكن ولدت فوطئها املشتري فعليه عقرها وردها وإن يقصت ف
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ولو أراد السيد يف هذه املسائل إيفاذ البيع مل جيز وال جيوز إذا عقد بغري إذيه  .ورد ما يقص من مثنها  

والبيع مفسوخ حباله حىت حيدد املكاتب بيعا بإذن السيد مستأيفا فيجوز إذا كان ال يتغابن الناس مبثله أو 
قد عفوت للمكاتب البيع وأيا أرضى  :ولو قال السيد .الناس مبثله جيدد بغري إذن سيده بيعا يتغابن

قد عفوت رد البيع وعفوت ما لزم املشتري من عقر  :وكذلك لو قال السيد .أن ال أرده مل جيز
ال  :ال أعفوه كان ذلك للمكاتب إذا قال :وقيمة ولد وقيمة شيء إن فات من البيع فقال املكاتب

 :وقال السيد .قد عفوته :وكذلك لو قال املكاتب .فيه غري جائزأفعل ألن فعله األول كان 

فإذا اجتمعا على إحداث بيع فيه جاز بيعهما مستأيفا ومل  .ال أعفوه مل جيربا مجيعا على عفو شيء منه
يكن العبد املعتق عتيقا وال أم الولد يف حكم أمهات األوالد حىت جيتمعا على بيع جديد أو يبيعه 

فإذا كان ذلك فأحدث املشتري للعبد عتقا عتق وألم الولد وطئا تلد منه  .يعا جائزااملكاتب وحده ب
كايت يف حكم أم الولد وإن مل حيدث ذلك بعد البيع اجلائز فالعبد واألمة مملوكان لسيدمها يبيعهما 

س وهكذا كل ما باع املكاتب مبا ال يتغابن النا .ولورثته إن مات قبل أن حيدث ذلك هلما مالكهما
 .فإذا ابتدأ املكاتب البيع بإذن سيده مبا ال يتغابن الناس مبثله فالبيع جائز .مبثله يف هذا ال خيتلف

 .وإن أراد السيد رد البيع بعد إذيه له أو أراداه معا مل يكن هلما ذلك ألن البيع كان جائزا فال يرد

قد رجعت يف  :ن الناس مبثله مث قالوإن أقر السيد باإلذن للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله مبا ال يتغاب
إذين بعد وصدقه املكاتب أو كذبه فسواء إذا كان ذلك بعد البيع ويلزمهما البيع إال أن تقوم بينة 

 :وإن باع املكاتب مبا ال يتغابن الناس مبثله فقال املشتري .برجوعه عن اإلذن به قبل البيع فريد البيع

  .املشتري البينة وعلى السيد اليمني كان ذلك بإذن السيد وأيكر السيد فعلى



وإن وهب املكاتب من ماله شيئا قل أو كثر مل جيز له فإن أجازه السيد فهو مردود وال جتوز هبة  
  .املكاتب حىت يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما جتوز هبة احلر

 .ده فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلكوإمنا قلت هذا أن مال املكاتب ال يكون إال له أو لسي 

وكذلك جيوز ما باع املكاتب بإذن سيده مبا ال يتغابن الناس مبثله فإن هلك يف يدي املكاتب فعليه قيمته 
 .فإن كان شراؤه مبا ال يتغابن الناس مبثله بإذن سيده جاز عليه كما جيوز بيعه .كما قلنا يف بيعه

باعه مبا ال يتغابن الناس مبثله فعلم به السيد فلم يرده السيد وسلمه  ولو اشترى املكاتب شيئا أو :قال
 أو مل يسلمه أو مل يعلم به حىت عتق املكاتب يف احلالني 
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فإن فات كان للمكاتب اتباعه بقيمته إن كان مما ال مثل له أو  .معا كان للمكاتب أخذه ممن باعه  

اشترى املكاتب جارية مبا ال يتغابن الناس مبثله فأحبلها أو عتق فولدت  مبثله إن كان مما له مثل ولو
فالبيع فيها مردود عليه وعليه عقرها وقيمة ولدها حني ولد وولدها حني ال ميلك كما كان ذلك يكون 

له مل وهكذا لو اشترى عبدا مبا ال يتغابن الناس مبث .له يف بيع اجلارية مما ال يتغابن الناس مبثله بغري إذن
قال  .يرد البيع حىت عتق املكاتب مث أعتقه كان العتق غري جميز للبيع ألن أصل البيع كان مردودا

ولو باع املكاتب أو اشترى بيعا وشراء جائزا على أن املكاتب باخليار  :رمحه اهلل تعاىل :الشافعي
ملكاتب قام السيد يف اخليار مقام أو املكاتب ومبايعه باخليار ثالثا أو أقل فلم متض أيام اخليار حىت مات ا

ولو باع املكاتب أو اشترى شراء  :قال .املكاتب فإذا كان للمكاتب اخليار فله الرد وإمضاء البيع
جائزا بال شرط خيار فلم يتفرق املكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حىت مات املكاتب وجب 

بالعقد األول وال جيوز للمكاتب أن يهب للثواب ألن من البيع أليه مل خيتر الرد حىت مات فالبيع جائز 
أجاز اهلبة للثواب فأثيب الواهب أقل من قيمة هبته وقبل ذلك مل جيعل للواهب الرجوع يف هبته 

وجعلها كالرضا منهم يلزمهم منه ما رضوا به وال جيوز للمكاتب أن يتصدق بقليل وال بكثري من ماله 
كفارة ظهار وال قتل وال شيئا من الكفارات يف احلج لو أذن له فيه سيده وال أن يكفر كفارة ميني وال 



فإن أخر ذلك حىت يعتق  .وال يكفر ذلك كله إال بالصوم ما كان مكاتبا .أو غري ذلك من ماله
جاز له أن يكفر من ماله أليه حينئذ مالك ملاله والكفارات خالف جنايته ألن الكفارات تكون صياما 

واجلنايات وما استهلك لآلدميني ال يكون فيه إال  .خيرج من ماله شيئا وغريه جيزيه فال يكون له أن
ال جيوز للمكاتب أن يفعله يف ماله ففعله بغري إذن السيد فلم يرده  :مال بكل حال وكل ما قلت

 ألين إمنا أجيز كل شيء وأفسده بالعقد ال .السيد حىت عتق املكاتب وأجازه السيد أو مل جيزه مل جيز
وإذا استأيف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا جيوز أو أمرا ملن هو يف يديه من  .حبال تأيت بعد العقد

ولو أعتق املكاتب عبدا له بغري إذن سيده أو كاتبه فأدى  .كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك
مات العبد املعتق فأراد إليه فلم يرد ذلك السيد حىت عتق املكاتب فلم حيدث املكاتب للعبد عتقا حىت 

وما ابتدأ املكاتب بإذن سيده من هبة  .جتديد العتق للميت مل يكن عتقا ألن العتق ال يقع على ميت
 أو بيع مبا ال يتغابن الناس مبثله فهو له جائز أليه إمنا مينع من إتالف ماله لئال يعجز فريجع إىل سيده 

   
 

 3080 :صفحة 
 
  .سيده قبل أن يفعله مث فعله فما صنع فيه مما جيوز للحر جاز له ذاهب املال فإذا سلم ذلك  

وإذا أذن الرجل ملكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه  :قال 
أحدمها  :وأدى املكاتب اآلخر قبل األول الذي كاتبه أو مل يؤد فال جيوز يف هذا إال واحد من قولني

فلما كان  .الوالء ملن أعتق    :ابة باطل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأن العتق والكت
ومن قال هذا  .املكاتب ال جيوز له والء مل جيزأن يعتق وال يكاتب من يعتق بكتابته وهو ال والء له

والعتق  .ليس هذا كالبيوع وال اهلبات ذلك شيء خيرج من ماله ال يعود عليه منه حبال :قال
ابة شيء خيرج من ماله فيه على املعتق حق والء فلما مل يعلم خمالفا أن الوالء ال يكون إال حلر مل بالكت

أحدمها أيه إذا عتق عبد  :ويف الوالء قوالن .أن ذلك جيوز :والقول الثاين .جيز عتقه حبال
ه أليه املالك فإن عتق املكاتب فالوالء ل .املكاتب أو مكاتب قبله فالوالء موقوف أبدا على املكاتب

أيه لسيد  :والثاين .املعتق وإن مل يعتق حىت ميوت فالوالء لسيد املكاتب من قبل أيه عبد عبده عتق



املكاتب بكل حال أليه عتق بإذيه يف حني ال يكون له بعتقه والؤه فإن مات عبد املكاتب املعتق أو 
ت يوقف والؤه فإن عتق املكاتب مكاتبه بعد ما يعتق وقف مرياثه يف قول من وقف املرياث كما وصف

الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو عجز فاملال لسيد الكاتب املعتق إذا كان حيا يوم ميوت معتق 
 :مكاتبه فإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك هلم ممن أعتقه بنفسه ومرياثه يف القول الثاين

فأما ما أعطى املكاتب سيده الذي  :رمحه اهلل تعاىل :يقال الشافع .لسيد املكاتب ألن له والءه
كاتبه ببيع ال يتغابن الناس مبثله أو هبة أو صدقة فذلك جائز لسيده كما جيوز له من حر لو صنعه به 

وإذا باع للسيد مكاتبه مل حيل البيع بينهما إال كما حيل بني سيده  .أليه مال لعبده فيأخذه كيف شاء
تلف يف مال كل واحد منهما إن باعه من صاحبه وكذلك ما أخذ منه يف وبني حر أجنيب ال خي

وكذلك ما باع السيد ملكاتبه مل حيل البيع بينهما إال مبا حيل بني احلرين األجنبيني وجيوز  .مكاتبته
بينهما التغابن فيما السيد من املكاتب واملكاتب من السيد وإن كثر أليه ال يعدو أن يكون ماال 

وكما جيوز البيع بني احلرين يتبايعان برضامها وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين  .ألحدمها
وإن كثر فضله فيه حبال ورهن فيه رهنا وأخذ به محيال ألن الرهن يهلك والغرمي واحلميل يفلس وال 

 وليس للمكاتب أن يضارب أحدا .جيوز للمكاتب يف الدين إال ما جيوز للمضارب إال بإذن سيده
 وله أن يبيع خبيار ثالث إذا قبض الثمن ألن البيع 

   
 

 3081 :صفحة 
 
وللمكاتب أن يشتري بالدين وإن مل يأذن له  .إما بالثمن وإما بالقيمة :مضمون على قابضه  

وله أن يستسلف وليس له أن يرهن يف سلف وال غريه  .سيده ألن ذلك يظر له وغري يظر للذي أدايه
وليس للمكاتب أن يسلف يف طعام  .شيئا من ماله وألن الرهن غري مضمون أليه ليس له أن يتلف

  .ألن ذلك دين قد يتلف وله أن يتسلف يف طعام ألن التلف على الذي يسلف

وما كرهت من شراء املكاتب وغريه من البيوع على غري النظر فهو مكروه بينه وبني ولد سيده ووالده  
  .وال أكرهه لسيده

  



 تب قطاعة املكا 

وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم جيوز له فإن أتاه قبل حتل  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
فإن  .جنومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غريه أو يضع عنه منه شيئا ويعجل له العتق مل حيل له

ق مل جيز ذلك له كما كايت جنومه غري حالة فسأله أن يعطيه بعضها حاال على أن يربئه من الباقي فيعت
ال جيوز يف دين إىل أجل على حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضا فإن فعل هذا يف املكاتب 

وإن فعل هذا  .رد على املكاتب ما أخذ منه ومل يعتق املكاتب به أليه أبرأه مما ال جيوز له أن يربئه منه
يرجع عليه سيده بالقيمة أليه أعتقه ببيع فاسد على أن حيدث للمكاتب عتقا فأحدثه له فاملكاتب حر و

وال جيوز للسيد على املكاتب من الكتابة شيء ألهنا بطلت  .كما قلت يف أصل الكتابة الفاسدة
بالعتق ويكون له عليه القيمة كما وصفت فإن أرادا أن يصح هذا هلما فلريض املكاتب بالعجز ويرض 

فإن فعل فالكتابة باطلة والعتق على ما أخذ منه جائز ال السيد منه بشيء يأخذه منه على أن يعتقه 
ولو كاتبه بعرض فأراد أن يعجله ديايري أقل من قيمة العرض على أن  :قال .يتراجعان فيه بشيء
أحدمها أيه وضع عنه ليعجله العتق فكان مايعجل منه مقسوما على عتق من ال  :يعتقه مل جيز ألمرين

أيه ابتاع منه  :والثاين .بعينه فلم تعلم حصة كل واحد منهما ميلكه بكماله وعلى شيء موصوف
وهكذا إن كاتبه بشيء فأراد أن يأخذ منه به شيئا غريه ال  .شيئا له عليه قبل أن يقبضه السيد منه

ولو حلت جنومه كلها وهي ديايري فأراد أن يأخذ هبا منه دراهم أو عرضا يتراضيان به  .خيتلف
كما لو  .فرقا كان جائزا وكان حرا إذا قبضه على أن املكاتب بريء مما عليهويقبضه السيد قبل أن يت

كان له على رجل حر ديايري حالة فأخذ هبا منه عرضا أو دراهم يتراضيان هبا وقبض قبل أن يتفرقا جاز 
 ولو كايت  .وعتق املكاتب ومل يتراجعا بشيء

   
 

 3082 :صفحة 
 
وللسيد على املكاتب ألف درهم من جنومه حالة فأراد املكاتب  للمكاتب على السيد مائة دينار حالة  

وكذلك لو  .والسيد أن جتعل املائة اليت له على سيده قصاصا باأللف اليت عليه مل جيز أليه دين بدين



ولو كايت كتابته ديايري ودينه على سيده ديايري حالة فأراد أن  .كان دينه عليه عرضا وكتابته يقدا
ولو كان للمكاتب على  .اصا مبثلها جاز أليه حينئذ غري بيع إمنا هو مثل القضاءجيعل كتابته قص

رجل مائة دينار وحلت عليه لسيده مائة دينار فأراد أن يبيعه املائة اليت عليه باملائة اليت له على الرجل 
وليس  .جيز ولكن إن أحاله على الرجل فحضر الرجل ورضي السيد أن حيتال عليه باملائة جاز ويربئه

وعتق العبد إذا أبرأه السيد ولو أعطاه هبا محيال مل جتز  .هذا بيعا وإمنا هو حوالة واحلوالة غري بيع
احلمالة عن املكاتب ولوحلت على املكاتب جنومه فسأل سيده أن يعتقه ويؤخره مبا عليه فأعتقه كان 

ل فسأله أن يعتقه ويكون دينه يف وكذلك لو كايت النجوم إىل أج .العتق جائزا وتبعه مبا له عليه دينا
أعتقين ولك علي كذا  :وهذا كعبد قال للسيد .الكتابة عليه حباله جاز العتق وكان عليه دينا حباله

  .حالة أو إىل أجل أو آجال
  
 بيع كتابة املكاتب ورقبته  

 جيوز له أن وإذا كايت لرجل على مكاتبه جنوم حالة أو مل حتل فال :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
يبيع جنومه وال شيئا منها حاال أو غري حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه وإن قبضه 

وإن كايت لرجل  .املشتري رده فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الثمن الذي أخذه منه
كاتب أو ما يرضى به منها مل يعتق على مكاتبه جنوم ومل حتلل فباعها من أجنيب فقبضها األجنيب من امل

وليس هذا كرجل وكله سيد املكاتب بعتق املكاتب عتق ذلك كعتقه  .املكاتب ألن أصل البيع باطل
وبيع كتابة املكاتب  .وإمنا فعله بأمر سيده وعتق هذا بشيء يأخذه لنفسه دون السيد .أليه وكيله

أال ترى أن املكاتب يعجز فال يلزمه من  .ريبطل من وجوه منها أيه دين بدين غري ثابت كدين احل
الكتابة شيء أو ال ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز غري شيء يأخذه املشتري وال ذمة الزمة 

إذا عجز كان له دخل عليه أقبح من األول من قبل أيه بيع دين  :للمكاتب كذمة احلر وأيه إن قال
 :فإن قال يف عقد بيع كتابة املكاتب . تبع الرقبة قطعلى مكاتب فصارت له رقبة املكاتب ملكا ومل

هذا حمال لو كان كما قلت كان حراما من قبل أيه بيع ما  :قيل .إن أخذها املشتري وإال فالعبد له
 ال 
   



 
 3083 :صفحة 

 
أبيعك دينا على حر  :أرأيت رجال قال .يعلم البائع وال املشتري يف ذمة املكاتب هو أو يف رقبته  

أفلس فعبدي فالن لك بيع فإن زعم أن هذا جائز فقد أجاز بيع ما مل يعلم وإن زعم أيه غري جائز  فإن
ولو أجاز  .فبيع كتابة املكاتب أوىل أن يرد ملا وصفت وأوىل أن ال ميلك املشتري هبا رقبة املكاتب
ضاؤه أليه ال هذا حاكم فعجز املكاتب فجعله رقيقا للذي اشترى كتابته فأعتقه مل يكن حرا ورد ق

  .واهلل سبحايه وتعاىل أعلم .ميلكه بالبيع الفاسد
  
 هبة املكاتب وبيعه  

فإن باعه أو  .وال جيوز لرجل أن يبيع مكاتبه وال يهبه حىت يعجز :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
تق باطال أليه ولو أعتقه الذي اشتراه كان الع .وهبه قبل أن يعجز املكاتب أو خيتار العجز فالبيع باطل

وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز مث رضي بعد البيع بالعجز كان البيع  .أعتق ما ال ميلك
وإذا باع سيد املكاتب املكاتب قبل يعجز أو يرضى  .مفسوخا حىت حيدث له بيعا بعد رضاه بالعجز

ون حل جنم من جنومه فأخذ ما بالعجز وأخذ السيد ماال له فسخ البيع ورد على املكاتب ماله إال أن يك
وكذلك لو باعه وماله من رجل يزع مال املكاتب من يدي املشتري فكان على  .حل له منه

فإن فات املال يف يدي املشتري رجع به املكاتب على سيده يف ماله إن مل تكن حلت عليه  .كتابته
وإن مل يفت  .ابةفإن كايت حلت أو بعضها كان قصاصا وكان على الكت .الكتابة أو بعضها

ولو باعه وال مال للمكاتب أو له  .ضمن املكاتب أيهما شاء إن شاء الذي امتلك ماله وإن شاء سيده
مال قليل فأقام يف يدي املشتري سنتني وحل عليه جنمان من جنومه مث ردديا البيع فسأل املكاتب أن 

ا ال يكون ذلك له كما لو حبسه أحدمه :ينظر سنتني ليسعى يف جنميه اللذين حال عليه ففيه قوالن
وكذلك لو مرض أو سيب مل ينظره باملرض وال السباء وكان له أن  .سلطان أو ظامل مل ينظره باحلبس

حيسب على سيده قيمة إجارة السنتني اللتني غلبه فيهما على البيع من جنومه فإن أدى ذلك عنه كتابته 
وإن كان يف إجارته من السنتني فضل  .فهو عاجز وإال رجع عليه السيد مبا بقي مما حل فأداه وإال



وسواء خاصم يف ذلك العبد أو مل خياصم إذا وقع ذلك وكان  .عن كتابته عتق ورجع بالفضل فأخذه
وهكذا لو كاتبه السيد مث  .وعلى هذا إذا كايت الكتابة منجمة .البيع قبل يعجز أو يرضى بالعجز

فإن كان احلابس له غريه رجع عليه فأخذ  .مثله يف حبسه عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة
 منه إجارته ومل ينظر املكاتب بشيء من 

   
 

 3084 :صفحة 
 
أيه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه أو  :والقول الثاين .جنومه بعد حمله إال أن يشاء سيده  

مجيع أحكامه شرائه وبيعه وهذا إذا كايت الكتابة فاسدة فهو كعبد مل يكاتب يف  .حبسه بالبيع
  .وغريه
  
 جناية املكاتب على سيده  

إذا جىن املكاتب على سيده عمدا فلسيده  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من اجلناية ولسيده ووارثه فيما ليس  .القود فيما فيه القود

فإن أداه فهو على الكتابة وال تبطل الكتابة مات سيده من  .على املكاتبفيه القود األرش حاال 
  .فإن أداها فهو على الكتابة وإن مل يؤدها فله تعجيزه إن شاء .جنايته أو مل ميت

أما األرش فال يلزم عبدا  .فإذا عجزه بطلت اجلناية إال أن تكون جناية فيها قود فيكون هلم القود 
وإذا جىن املكاتب على سيده  .لزمه لسيده أرش مل يلزمه لوارث سيدهوإذا مل ي .لسيده أرش

وأجنبيني فسيده واألجنبيون سواء يف أخذ أرش اجلناية من املكاتب ليس واحد منهم أوىل من اآلخر ما 
مل يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده ولزمته جنايته على األجنبيني يباع فيها إذا عجز أو 

فإن عجز عن اجلنايتني فأراد سيده تركه على الكتابة كان لألجنبيني تعجيزه  .تطوعايفديه سيده م
ولو أن مكاتبا بني رجلني فجىن على  .وبيعه يف جنايته إال أن يفديه السيد بأرش اجلناية متطوعا

ا فإن أداها فهو على الكتابة وإن عجز عن أدائه .أحدمها جناية ضمن األقل من أرش اجلناية أو قيمته
مع الكتابة فللمجين تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه يصف اجلناية أليه مالك يصفه وال يكون له دين فيما 



ميلك منه وكان لشريكه أن يفديه باألقل من يصف أرش اجلناية متطوعا أو يصف قيمته فإن مل يفعل 
منهما عليه يف  ولو كان املكاتب جىن عليهما معا جناية كان لكل واحد .بيع يصفه يف أرش اجلناية

اجلناية ما لآلخر فإن عجز املكاتب أو عجزاه أو أحدمها فهو عاجز ويسقط يصف أرش جناية كل 
واحد منهما كأيه جىن على كل واحد منهما موضحة وقيمتهما عشر من اإلبل فيخري كل واحد منهما 

ويصف فيأخذه  أن يفدى يصيبه منه ببعريين ويصف أو يسلم يصيبه منه فيباع منه ببعريين :بني
ولو جىن على أحدمها موضحة وعلى  .صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق

اآلخر مأمومة كان يصف أرش املوضحة للمجين عليه يف يصف ما ميلك شريكه منه ويصف أرش 
 املأمومة فيها للمجين عليه مأمومة فيما ميلك شريكه منه 
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  .الباب كله وقياسه فعلى هذا هذا  
  
 جناية املكاتب ورقيقه  

وإذا جىن املكاتب جناية أو عبد للمكاتب أو املكاتبة جناية فذلك  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وعلى املكاتبة أو املكاتب يف جنايتهما األقل من قيمة اجلاين منهما يوم جىن أو اجلناية فإن  .كله سواء

فإن صاحل  .اتبة فهو مكاتب حباله وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كايت حالةقدر على أدائها مع املك
عليها صلحا صحيحا إىل أجل فليس له تأديتها قبل حملها ألن هذا زيادة من ماله وليس له أن يزيد من 

ما بينه ماله شيئا بغري إذن سيده وله أن يؤدي الكتابة قبل اجلناية وقبل حمل جنوم الكتابة أليه جيوز له في
وإن كان عليه دين وجناية وكتابة  .وبني سيده من الزيادة ما ال جيوز له فيما بينه وبني األجنيب

والدين واجلناية حاالن كان له أن يؤديهما قبل الكتابة والكتابة قبلهما حالة كايت أو غري حالة ما مل 
دون بعض ما مل يقف احلاكم يقوموا عليه ويقف احلاكم ماله كما يكون للحر أن يقضي بعض غرمائه 

إال أيه خيالف احلر عليه الدين فال يكون له أن يؤدي شيئا عليه من الدين قبل حمله بغري إذن  .ماله
وليس له أن يزيد من ماله بغري إذن سيده وله أن يؤدي إىل األجنيب  .سيده ألن ذلك زيادة من ماله



عنه إىل سيده كتابته وإىل الناس ديوهنم  وإذا وقف احلاكم ماله أدى .ماله غري حال بإذن سيده
فإن مل يكن عنده ما يؤدي هذا كله عجزه يف مال األجنيب وإن كره ذلك السيد  .وجعلهم فيه شرعا

واملكاتب معا إذا شاء ذلك األجنبيون وإن شاء سيده أن يدع حقه عليه ويأخذ األجنبيون حقوقهم 
وإن شاء األجنبيون وسيده إيظاره مل يعجز ومىت  .فاستوفوا هم فهو على الكتابة ما مل يعجز سيده

وإذا  .أيظره سيده واألجنبيون فشاء واحد منهم أن يقوم عليه حىت يستويف حقه أو يعجزه فذلك له
أن يتطوع أن يفديه باألقل  :عجزه السيد أو رضي املكاتب أو عجزه احلاكم خري احلاكم سيده بني

حتريق متاع أو غصبه أو سرقته أو رقبته فإن فعل  :ناية منمن أرش جنايته وكل ما كان يف حكم اجل
فهو على رقه وإن مل يفعل بيع عليه فأعطى أهل اجلناية ومجيع ما كان يف حكمها منه حصاصا ال يقدم 

وإن كان عليه دين أدايه إياه رجل من بيع أو غريه مل حياصهم ألن ذلك يف  .واحدا منهم على اآلخر
وسواء كان فعله فيما يلزمه أن يباع فيه متفرقا بعضه قبل بعض أو جمتمعا ال  .ذمته ومىت عتق تبعه به
  .يبدأ بشيء قبل شيء

 وإن أبرأه  .وكذلك لو جىن يف كتابته على رجل وبعد التعجيز على آخر حتاصا مجيعا يف مثنه 
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عه حىت يستوفوا أو يأتوا هم ومن بعض أهل اجلناية أو صاحل سيده له أو قضى بعضهم كان للباقني بي  

وجناية املكاتب على ابن سيده وأبيه وامرأته وكل ما ال ميلكه سيده كجنايته  .يشركهم على مثنه
 .وكذلك جنايته على أيتام لسيده .وكذلك جنايته على مجيع أمواهلم .على األجنيب ال ختتلف

وإن  .شيئا إن كان اجملين عليه حيا وليس لسيده أن يعفو جنايته عن أحد منهم وال يضع عنه منها
كايت جناية املكاتب يفسا خطأ وكان سيده وارث اجملين عليه وال وارث له غريه فله أن يعفو عن 

وإن كان له وارث غريه معه فله أن يعفو حصته من املرياث وليس له أن يعفو حصة  .مكاتبه جنايته
املكاتب اجملين عليه حيا فجنايته عليه كجنايته وإن جىن املكاتب على مكاتب لسيده وكان  .غريه منه

فإن عجز عن أدائه خري سيده  .على األجنبيني يؤدي املكاتب األقل من أرش جنايته عليه أو قيمته



أن يؤدي سيده للمجين عليه األقل من قيمته أو اجلناية أو يدع فيباع ويعطى املكاتب أرش  :بني
وإن جىن على املكاتب  .بق شيء مل يضمن له سيده شيئاوإن مل ي .جنايته وما بقي رد على سيده

 .لسيده جناية جاءت على يفسه فاجلناية لسيده إن شاء أخذه هبا أو يعجزه فريد رقيقا وإن شاء عفاها

فإن قطع املكاتب يد سيده مث برأ السيد وأدى املكاتب إىل سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق 
وإن برأ منها السيد ومل يؤدها املكاتب مث مات السيد  .املكاتب بأرش جنايتهبأي وجه ما كان تبع 

ولو كاتب عبيده كتابة واحدة فجىن  .كان لورثته ما كان له من اتباعه باجلناية أو يعجزويه فيباع
وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه  .أحدهم كايت اجلناية عليه دون الذين كاتبوا معه

م أحدا من أصحابه ويكون كاملكاتب وحده إن أدى ما يلزمه باجلناية فهو على الكتابة وإن وال تلز
عجز كان رقيقا وبطلت الكتابة مث خري سيده بني أن يفديه متطوعا أو يباع عليه ويرفع عن أصحابه 

 فأما ما لزمه من دين .وهكذا كل حق لزمه يباع فيه من حتريق متاع أو غريه .حصته من الكتابة
وإن  .فإن أداه وإال لزمه إذا عتق .أدايه به صاحب الدين طائعا فال يباع فيه وهو يف ذمته مكاتبا

جىن املكاتب على سيده جناية تأيت على يفسه كايت جنايته عليه كجنايته على غريه ال تبطل كتابته 
ايت عمدا كان هلم وإن ك .فإن أدى ما لزمه فيها فهو على الكتابة وإن عجز رد رقيقا إن شاء الورثة

وكذلك لو مل تأت اجلناية على يفس سيد املكاتب كان  .عليه فيها القصاص إال أن يشاءوا العقل
فإذا كاتب الرجالن  .املكاتب على كتابته إن اقتص منه يف العمد أو أخذ منه األرش إن كايت خطأ

 عبدا هلما 
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فإن جىن على أحدمها فجنايته كجناية  .ل يكاتبه مث جيينفجىن على أحدمها جناية فهو كعبد الرج  

مكاتبه عليه إن أدى فهو على الكتابة وإن مل يؤد فهو عاجز وخري سيده الشريك فيه بني أن يفدي 
فإن كان يف مثن يصفه فضل عن يصف اجلناية رد إىل  .يصفه مبا يلزمه أو يدعه فيباع يصفه يف اجلناية

وصنعوا  .يئا وسقط يصف اجلناية أليه صار اجلاين إىل السيد مملوكاسيده وإال مل يضمن سيده ش



 :بالنصف ما شاءوا أليه رقيق هلم إذا عجز وإذا جىن عليه جناية قيمتها عشر من اإلبل قيمة مائة فقال

أؤدي مخسا من اإلبل وأكون على الكتابة مل يكن ذلك له حىت يؤدي أرش اجلناية كلها إذا كايت 
  .منها وال يبطل عنه من اجلناية شيء حىت يعجز فإذا عجز بطل عنه يصفها واهلل أعلمقيمته أو أكثر 

  
 جناية عبيد املكاتب  

وإذا كان للمكاتب عبيد فجىن أحدهم جناية خري املكاتب يف  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
كان العبد يوم جيين غبطة لو  عبده بني أن يفديه باألقل من أرش اجلناية أو قيمة عبده يوم جيين عبده إذا

اشتراه املكاتب مبا يفديه به أو باع فيباع فيوىف صاحب اجلناية أرش جنايته فإن فضل شيء كان 
للمكاتب ولو جىن عبد املكاتب على رجل حر والعبد اجلاين صحيح قيمته مائة مث مرض فصارت قيمته 

كثر من عشرين مل يكن ذلك له من قبل أيه لو عشرين واجلناية قيمة مائة وأكثر فأراد أن يفتكه مبائة أ
اشتراه حينئذ بأكثر من عشرين مل جيز الشراء وإمنا يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جىن مبا إذا 
اشتراه به يوم يفتكه جاز الشراء وباعه احلاكم فأدى إىل اجملين عليه قيمته وال شيء على املكاتب غري 

ولو جىن عبد املكاتب وهو يسوي مائة جناية  .الف للحر جيين عبدهوهو يف هذا املوضع خم .ذلك
فإذا وجد فشاء أن يفديه بأقل  .قيمتها مائة أو أكثر مث أبق عبد املكاتب مل يكن له أن يفديه بشيء

فإن فضل شيء رد عليه  .فإن مل يفعل بيع عليه وأديت اجلناية .من قيمته يوم يفديه كان ذلك له
وما وهب للمكاتب أو اشتراه ممن له ملكه لو كان حرا من ذي رحم أو زوجة  .هاوإال مل يلزمه غري

أو غريها جاز شراؤه له ألن كل هؤالء مملوك له بيعه ولو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من 
يعتق عليه إذا ملكه لو كان حرا فجىن جناية مل يكن له أن يفديه بشيء وإن قل من اجلناية من قبل أن 

أال ترى أين ال أجعل له بيعه إذا فداه وليس له أن خيرج من ماله يف غري النظر  .لكه ليس بتام عليهم
 وهكذا ولد لو ولد للمكاتب من أم ولده وولد املكاتبة ال  .لنفسه
   
 

 3088 :صفحة 
 



ملكاتب يكون له أن يفديهم ويسلمهم فيباع منهم بقدر اجلناية فقط وما بقي بقي حباله يعتق بعتق ا  
ولو أن بعض من ليس للمكاتب بيعه جىن  .وال يفدى أحدا ممن ليس له بيعه فيجوز له إال بإذن السيد

على السيد أو على مال السيد مل يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه من األجنبيني إال أن 
بيع من اجلاين بقدر  وإن مل يرض السيد .جيتمع هو والسيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه

وإذا جىن بعض من يعتق على  .اجلناية وأقر ما بقي حباله حىت يعتق بعتق املكاتب أو يرق برقه
فإن جىن من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه  .املكاتب على بعض عمدا فله القتل

ون الذي جىن والدا للمكاتب وإن كايت اجلناية عمدا فله القود إال أن يك .بقدر اجلناية وأن يعفو
وإذا جىن املكاتب جناية فلم يؤدها حىت عجز  .فليس له أن يقتل والده برقيقه وهو ال يقتل به لو قتله

وهكذا عبد املكاتب جيين وال يؤدي املكاتب  .أن يفديه أو يبيعه يف أرش اجلناية :خري السيد بني
جىن وهو يف يدي سيده فإما فداه وإما بيع عليه  عنه حىت يعجز املكاتب فيصري ماله لسيده يكون كأيه

وإذا كان يف العبد فضل عن اجلناية خري السيد بني أن يبيعه كله فيكون له ما فضل عن  .يف اجلناية
وإذا جىن املكاتب جناية فلم يؤدها حىت أدى فعتق مضى العتق وكان  .اجلناية أو يبيع منه بقدر اجلناية

ولو كايت  .ألن اجلناية إذا مل يعجز عليه دون مواله .قيمته أو اجلنايةعليه يف اجلناية األقل من 
املسألة حباهلا فجىن فأعتقه السيد ومل يؤد فيعتق باألداء ضمن سيده األقل من قيمته أو اجلناية وإذا جىن 

أن عليه األقل من قيمة واحدة أو  :أحدمها :املكاتب جناية أخرى مث أدى فعتق ففيهما قوالن
ة يشتركان فيها واآلخر أن عليه يف كل واحدة منهما األقل من قيمته أو اجلناية وهكذا إذا كايت اجلناي

  .اجلناية كبرية

أخربيا عبد اهلل بن احلارث عن ابن  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
من أجل  :قال ابن جريج .وقال عطاء إذا أصيب املكاتب له يذره وقاهلا عمرو بن دينار .جريج

هو كما  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .يعم :أيه كاتبه من ماله حيرزه كما حيرز ماله قال
قال عطاء وعمرو بن دينار اجلناية عليه مال من ماله ال يكون لسيده أخذها حبال وإن أزمنته فعجز 

ناية شيء إال أن ميوت قبل يؤدي املكاتب عن العمل أليه قد يؤدى وهو زمن وال يكون ملواله من اجل
  .فتكون اجلناية كلها ملواله أليه مات رقيقا

  



 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
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 جناية املكاتب علي سيده والسيد علي مكاتبه  

تأيت على يفسه فهي  كل جناية جناها السيد على مكاتبه ال :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
كجناية أجنيب عليه يأخذها املكاتب منه كلها كما يأخذها من األجنبيني إال أن يكون له عليه شيء 

ولكن لو جىن عليه جناية تأيت على يفسه بطلت الكتابة ومات  .حال من كتابته فيقاصه هبا السيد
ولو جىن السيد  .ه إن مل يعتقعبدا إن مات قبل يؤدى ومل يتبع السيد بشيء ألهنا جناية على عبد

على عبده فقطع يده فسأل املكاتب الوايل أن يعطيه أرش اجلناية قبل أن يربأ يظر ما يصيبه بأداء اجلناية 
إن جعلته قصاصا مبا عليك وكايت كتابتك كما وجب لك أعتقك وأخذت  :فإن كان يعتق به قال

ضمن السيد من ديته حيا ما ضمن هو لو فإن اختار ذلك مث مات املكاتب  .منه فضال إن كان لك
ألن اجلناية  .جين على عبده غريه فيعتق قبل ميوت مث مات وال قصاص عليه ولو كايت اجلناية عمدا
فإذا بقي  .كايت وال قصاص بينه وبينه وإن مل خيتر ذلك حىت مات بطلت اجلناية أليه مات رقيقا

ية يكون له عليه مثلها والكتابة حالة فشاء أن تكون على املكاتب شيء من كتابته فجىن عليه السيد جنا
وإن كايت الكتابة غري حالة مل تكن قصاصا إال أن يشاء املكاتب  .قصاصا فهي قصاص أيهما شاء

 :وإن جىن السيد على املكاتب جناية ال جيب له هبا ما يعتق به فقال املكاتب .ذلك دون سيده

ع اجلناية إال أن تكون اجلناية جتاوز مثنه لو مات فإذا جاوزت مثنه عجلوا هبا قبل برء اجلناية أعطيناه مجي
وإذا  .لو مات مل يعطه إياها حىت يربأ فيوفيه إياها أليا ال يدري لعله ميوت فتنتقض اجلناية عن سيده

جين ابن سيد املكاتب أو أبوه أو من عدا سيد املكاتب على املكاتب فجنايته عليه كجناية األجنيب ال 
ف حبال وال يكون للسيد أن يعفوها إال أن ميوت املكاتب قبل يستوفيها فيكون له حينئذ عفوها ختتل

  .ألهنا صارت له واهلل أعلم



  
 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث

 مبثله 
  
 أيه ملا ثبت  :ام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إم  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .مخسا وأيت تريد األيامسرت  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 اجلناية على املكاتب ورقيقه  

لقصاص وإذا جىن على املكاتب عبد جناية عمدا فأراد املكاتب ا :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وفيها قول  :قال الربيع .وأراد سيده الدية فللمكاتب القصاص ألن سيده ممنوع من ماله وبديه

أيه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أيه قد يعجز فيصري ذلك للسيد فيكون املكاتب قد أبطل  :آخر
ملكاتب وليس لسيد ا :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .األرش الذي كان للسيد أخذه لو مل يقتص

إن زىن حيده وال إن أذيب أن جيلده وللمكاتب أن يؤدب عبده وليس له أن حيده ألن احلد ال يكون إىل 
وهكذا إذا جىن على عبد املكاتب جناية فيها قصاص فإمنا هلما العقل وليس للمكاتب وال  .غري حر

مجيع أرش ما صاحل به أو عبده بأن يعفو من العقل قليال وال كثريا وال يصاحل فيه إال على استيفاء 



وإذا صاحل فازداد مل يكن له أن يضع الزيادة وال شيئا منها أليه قد ملكها وليس له إتالف  .االزدياد
فإن  .وإذا جىن على املكاتب أو عبده جناية عمدا فله اخليار يف أخذ األرش أو القود .شيء ملكه

اطل أليه ميلك باجلناية العمد عليه وعلى عبده أراد العفو عن القود يف يفسه أو عبده بال أرش فعفوه ب
ولو عفا مث  .ماال أو قصاصا فليس له إبطاهلما معا إذا كان ممنوعا من إتالف ماله وهذا إتالف ملاله

كما لو وهب شيئا  .عتق كان له أخذ املال ومل يكن له القود أليه عفا وهو ال ميلك إتالف املال
ه أليه فعل وهو ال ميلك أن يهب وال سبيل لسيد املكاتب على مكاتب أو وضعه مث عتق كان له أخذ

 .أن يضع جناية على املكاتب وال يأخذ من يدي املكاتب شيئا من أرش اجلناية عليه وال على رقيقه

ولو بقي املكاتب من اجلناية مقطوع اليدين والرجلني أعمى أصم مل يكن له سبيل على أخذ شيء مما 
سبيل إن ذهب عقل املكاتب على أن يأيت احلاكم فيضع مال املكاتب على صار له حىت يعجز وله ال

  .يدي عدل وينفق على املكاتب منه ويؤدي عنه حىت يعتق أو يعجز

وهكذا املكاتبة ورقيقها ال خيتلف فإن كايت اجلناية جاءت على يفس رقيق املكاتب واملكاتبة فهكذا  
ملكاتب واملكاتبة قبل أدائهما فقد بطلت الكتابة وإن كايت اجلناية جاءت على يفس ا .ال خيتلف

وصار ما هلما لسيدمها فله يف ماهلما إن جين عليه ما مل يستوف املكاتبان اجلناية ويف أيفسهما وما جين 
ولو جين على املكاتب يفسه جناية  .عليهما ما مل يستوفيا ماله فين اجلناية على رقيق له غري مكاتبني

وأخذ يصف أرشها مث مات أخذ املوىل النصف الباقي ومال املكاتب حيث  فيها قصاص فربأ منها
 ولو كايت اجلناية يدا فصاحل منها  .كان
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املكاتب على أقل مما فيها وهو النصف قبض املوىل الفضل مما وجب يف يد مكاتبه ألن مكاتبه ترك   

يه أو وهب له هبة مث مات قبل يعتق كان كما لو وضع عن إيسان دينا عل .الفضل فللموىل أخذه
 :ملواله أخذ ذلك من املوضوع واملوهوب له إذا عجز املكاتب أو مات من غري تلك اجلناية قال

واجلناية على املكاتب يف قيمته وقيمته عبد غري مكاتب يقوم يوم جىن عليه وجناية سيد املكاتب عليه 



ن هلم ما يضمن األجنيب هلم فيما دون أيفسهم وأمواهلم وعلى رقيقه وماله وجناية األجنيب سواء ويضم
 .أليه صار ماال له .إال أيه إن ضمنه هلم فلم يؤد حىت يعجز أو ميوت سقط عنه .ال خيتلف ذلك

وإن جىن عليهم جناية يلزمه فيها ما يؤدي عن املكاتب كتابته فشاء املكاتب أن جيعلها قصاصا أخذ هبا 
كاتبة حالة قبل جيعلها قصاصا به مات عبدا وبطلت عنه الكتابة وصار هذا السيد فإن مات املكاتب وامل

ألف دينار وإمنا بقي عليه من كتابته  .وإن جىن السيد على املكاتب فقتله وهو يسوي .ماال للسيد
وكذلك لو جىن عليه فقطع يده  .دينار أو أقل أو أكثر إىل أجل مل يعتق املكاتب مما وجب له ويعجز

قد جعلت ما وجب  :مخسمائة بصلح أو غريه ومل يبق عليه إال دينار مل يعتق حىت يقولفوجبت له 
وهكذا  .يل قصاصا فإذا قاله قبل ميوت مث مات كان حرا يوم يقوله فإن مل يقله حىت مات مات عبدا

ل فلم إن جىن سيد املكاتب على مال املكاتب جناية تلزمه ألف دينار وإمنا بقي على املكاتب دينار مل حي
قد جعلتها قصاصا مبا علي من  :وإن قال .يقل املكاتب قد جعلتها قصاصا حىت مات مات رقيقا

قد جعلت ما بقي علي من الكتابة قصاصا مما لزم  :وكذلك إن قال .الكتابة كان حرا حني يقوله
يبق  وهذا كله إذا مل حيل آخر جنوم املكاتب فإن مل .موالي كان قصاصا وكان حرا واتبعه بفضله

على املكاتب إال جنم أو بعض جنم أو أكثر إال أن مجيع ما عليه قد حل كله ومل يعجزه سيده حىت جىن 
عليه سيده جناية فيها وفاء مبا بقي على مكاتبه أو فيها وفاء وفضل عتق املكاتب ألن سيده مستوف مبا 

رى أين ال أجرب السيد على أال ت .لزمه مجيع ما عليه إذا وجب للمكاتب مثل الذي عليه يف الكتابة
دفع اجلناية إليه إال أن يكون فيها فضل عن كتابته فأجربه على دفع الفضل إليه وإن وجدت للمكاتب 

وكذلك لو حل آخر  .ماال مل أجربه على أن يدفع إىل السيد ما بقي عليه وله عند السيد مثله أو أكثر
ما بقي له بال علم من املكاتب عتق املكاتب إذا  جنوم املكاتب فعدا السيد على مال املكاتب فأخذ منه

 وكذلك لو اقتضى دينا بوكالة املكاتب وحبسه على املكاتب  .كايت جنومه حالة
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بغري إذيه عتق املكاتب وإن كايت جنومه مل حتل فرده السيد إليه مل يعتق إال أن يشاء أن جيعل ذلك   
 .إياه إذا مل تكن جنومه حلت ومل جيرب املكاتب على أن جيعله قصاصا قصاصا وجيرب السيد على إعطائه

فإن كان  .وهذا كله إذا كايت جناية السيد على املكاتب من الصنف الذي منه كاتبه كايت قصاصا
يلزم السيد باجلناية على املكاتب غري الصنف الذي منه الكتابة مل يعتق هبا ومل تكن قصاصا حىت يقبضها 

نها إليه آخر ما عليه أو يصطلحا صلحا يصلح على أهنا قصاص وذلك أن جيين على ويدفع من مث
املكاتب وعلى املكاتب مائة صاع حنطة تسوي مخسني دينارا وإمنا لزم السيد باجلناية ذهب أو ورق أو 

إبل هي أكثز مثنا مما على املكاتب فال يكون هذا قصاصا وإن كايت الكتابة حالة ألن الذي على 
اتب غري الذي وجب له ولكن لو حرق السيد للمكاتب مائة صاع مثل حنطته واحلنطة اليت على املك

فإن كان خريا أو شرا من حنطته مل تكن قصاصا  .املكاتب حالة كان قصاصا وإن كره سيد املكاتب
السيد  حىت يرضى املكاتب إذا كان احلنطة احملرقة خريا من احلنطة اليت عليه أن جيعلها قصاصا أو يرضى

أن جيعلها قصاصا إذا كايت احلنطة اليت حرق شرا من احلنطة اليت له على املكاتب فال تكون قصاصا إال 
وهكذا لو كان مكان احلنطة جناية على املكاتب مل خيتلف  .بأن حيتال هبا املكاتب برضاه على السيد

املكاتب قصاصا تأخر ما على وإن جىن السيد على املكاتب جناية لزمه هبا أرش فجعلها السيد و .هذا
املكاتب أو كان ما على املكاتب حاال يلزم السيد هبا مثل ما على املكاتب أو أكثر برضامها مث عاد 
السيد فجىن على املكاتب جناية ثايية كايت جنايته على حر فيها قصاص إن كايت مما يقتص منه 

علم بأيه يعتق بأن يصري ملكاتبه عليه مثل وإن اعتل بأيه مل ي .وأرش احلر إن كايت مما ال يقتص منه
الذي بقي من كتابته فيكون قصاصا فيعتق مل يقبل ذلك منه كما ال يقبل من رجل علم رجال عبدا 

أيه يؤخذ منه دية حر وال قود  :وفيه قول آخر :قال الربيع .فقتله بعد ما عتق ومل يعلم بعتقه
  .ملوضع الشبهة

وهو يفارق احلريب أليه حالل له على  .إسالمه فعليه دية حر وال قودكما لو قتل حربيا ومل يعلم ب 
 .وقول الشافعي أصح :قال الربيع .االبتداء قتل احلريب وليس حالال له على االبتداء قتل العبد

ولو عتق املكاتب وعاد السيد أو غريه فجىن عليه جناية بعد عتقه  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي
ولو جىن سيد املكاتب على  .عتقه أو مل يعلم فسواء وجنايته عليه كجنايته على حروقد علم اجلاين 

 املكاتب فقطع يده فلزمه يصف قيمته وكان قد حل عليه مثل ما 
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وكذلك لو مل حيل فجعله السيد واملكاتب قصاصا عتق به فإن  .لزمه له وكان آخر جنومه عتق به  

ألخرى خطأ فمات لزم عاقلته يصف دية حر باجلناية على اليد األخرى أليه جىن عاد السيد فقطع يده ا
وإذا جىن  .وإذا جىن على املكاتب فعفا بإذن سيده عن أرش اجلناية فالعفو جائز .عليه وهو حر

كايت وأيت مكاتب فالقول  :وقال اجلاين .كايت اجلناية وأيا حر :على املكاتب وعتق فقال
إن قطع مواله له  .وسواء صدقه يف ذلك موىل املكاتب أو كذبه .كاتب البينةقول اجلاين وعلى امل

الشهادة أن اجلناية كايت وهو حر قبلت الشهادة أليه ليس يف شهادته ما جير به إىل يفسه شيئا وكلفته 
ر وإذا ملك املكاتب أباه وجىن عليه أبوه فله أن يبيع بقد .شاهدا معه فإذا أثبته قضيت له جبناية حر

اجلناية وإذا جىن من ليس للمكاتب أن يبيعه على املكاتب فله أن يبيع منه بقدر اجلناية وال يبيع بأكثر 
ولو جىن عبد املكاتب على املكاتب كايت اجلناية هدرا إال أن يكون فيها قصاص فيكون له أن  .منها

له بيعه على النظر كما  فأما إذا كايت عقال أو عمدا فأراد أرش اجلناية فليس ذلك له ولكن .يقتص
وإذا جىن املكاتب على عبد له بيعه فجنايته هدر إال أن تكون اجلناية  .يكون له بيعه بال جناية جناها

وكذلك لو ملك  .عمدا فيها قصاص فيكون له القصاص فأما مال فال يكون للعبد على سيده حبال
اص فلهما القصاص وليس هلما اختيار املال املكاتب أباه أو أمه فجىن عليهما فإن كايت جنايته فيها قص

 .أن يأخذاه منه ومها غري خارجني من ملك املكاتب وال أن يأخذا منه ماال لو كايت اجلناية خطأ

ولو جىن  .ولو عتقا وعتق مل يكن هلما أن يتبعاه مبال ألن ذلك كان ومها غري خارجني من ملكه
ته عليه كجنايته على أجنيب يأخذه هبا االبن وال يكون العبد املكاتب على ابن له كاتب معه كايت جناي

ولو كايت عمدا مل يكن لالبن أن يقتص منه وكان عليه  .له أن يعفوها ألن االبن مملوك لغريه كهو
فإن مل يأخذ منه األرش حىت عتق االبن قبل يأخذها  .أن يأخذ منه أرشها وليس لالبن ترك األرش له

  .مل يعتق ألن حقه مال له ال سبيل ألحد عليه فيهمنه فله عفوها عتق األب أو 
  



 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 يبويه وهذا إن صح ال يعارض قول س .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
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 عتق سيد املكاتب  

وإذا كاتب الرجل عبده فأدى إليه أو مل يؤد  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخرب الربيع قال 
وقد بطلت عنه الكتابة وماله الذي أفاد يف الكتابة كله له ليس للسيد منه حىت أعتقه فالعتق واقع 

أيت حر من  :قد وضعت عنك كتابتك كلها كان حرا وكان لقوله :ولو كاتبه مث قال .شيء
قد وضعت عنك الكتابة إال  :ولو قال .قبل أيه قد أعتقه يف أصل الكتابة بالرباءة إليه من الكتابة

 .ديايري كان بريئا من الكتابة إال ما استثىن وال يعتق إال بالرباءة من آخر الكتابةدينارا أو إال عشرة 

والقول يف أصل استثناء السيد من الكتابة قول السيد إن قال الذي وضعت من املؤخر والذي أخرت 
م وإن مات السيد فالقول قول ورثته فإن مل يكويوا يعربون عن أيفسه .من الوضع املقدم فالقول قوله

ألزم احلاكم املكاتب أن يكون الوضع من آخر الكتابة أليه قائم بذلك ملن صار املال له وال يضع عنه 
وهو إذا وضع عنه آخرها على إحاطة أيه وضع الذي وضع عنه أو  .إال ما حييط أيه وضع عنه حبال

رض فالعتق موقوف وإذا وضع السيد عن املكاتب أو أعتقه يف امل .ما قبله فكان اآلخر بدال من األول
فإن خرج من الثلث األقل من قيمته أو ما بقي عليه من الكتابة فهو حر وإال عتق منه ما محل الثلث 



ومىت أقر سيد املكاتب أيه  .فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان الباقي منه على الكتابة
ائز كما جيوز إقراره لألجنيب بقبض قبض جنوم املكاتب يف مرضه الذي ميوت فيه أو يف صحته فإقراره ج

قد وضعت عنك ألف درهم من كتابتك مل  :وإذا كاتب الرجل عبده على ديايري فقال .دين عليه
قد  :وكذلك لو كاتبه على دراهم فقال .يكن وضع عنه شيئا من قبل أيه ليس عليهم دراهم

اهم أو أقل أو أكثر مل يكن وضع وضعت عنك من كتابتك مائة دينار وإمنا قيمتها مثل ما عليه من الدر
وكذلك كل صنف كاتبه عليه فوضع عنه من صنف  .عنه شيئا أليه إمنا وضع عنه شيئا ليس له عليه

قد وضعت عنك مخسني دينارا أعين  :كاتبته على ألف درهم وقلت :ولو قال السيد .غريه
ولو مل يقل هذا السيد  .وضعت عنك األلف وهي قيمة مخسني دينارا كان وضعا وكان املكاتب حرا

  .فادعى املكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا

هي قيمة مخسني فإذا  :ولو مات السيد ومل يبني أحلفت الورثة ما علموه أراد وضع األلف إن قال 
 .ألست قد وفيتك :قد استوفيت منه أو قال لسيده :شهد الشهود للمكاتب أن سيده قال

 مل يوفين  :فإن قال .آخر جنومي كان القول قول السيد هذا :بلى فقال املكاتب :فقال
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إال درمها فالقول قوله مع ميينه وقول ورثته إذا مات أليه عبد أبدا حىت يشهد الشهود أيه وفاه مجيع   

 :وإن شهد الشهود أيه قال .كتابته أو كل كتابته أو كذا وكذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود

د استوفيت آخر كتابتك ومل يزيدوا على ذلك فالقول فيما بقي من كتابته قول السيد يف حياته وورثته ق
استوفيت منك آخر كتابتك إن شاء اهلل  :ولو شهدوا أيه قد قال .بعد موته ألن االستيفاء مل تثبته

  .أو إن شاء فالن مل يكن هذا استيفاء أليه قد استثىن فيه
  
  يعتقه أحدمها املكاتب بني اثنني 

إذا كاتب الرجالن عبدا هلما فأدى بعض جنومه أو مل يؤد منها  :رمحه اهلل وتعاىل :قال الشافعي 
شيئا حىت أعتق أحدمها يصيبه منه فنصيبه منه حر كما جيوز عتقه أم ولد ومدبره وعبده الذي ال كتابة 



م يف العبد يكون بني اثنني يعتقه فإن كان له مال قوم عليه املكاتب فعتق كله كما يكون احلك .له
وإذا أعتقه أحدمها مث أعتقه اآلخر فإن كان  .أحدمها فإن مل يكن له مال فالنصف الثاين مكاتب حباله

األول موسرا بأداء قيمة يصفه كان املكاتب حرا وكان على املعتق األول يصف قيمته وعتق اآلخر 
ولو كان بني  .فعتق اآلخر جائز والوالء بينهماوإن مل يكن موسرا  .باطل والوالء للمعتق األول

وكذلك  .اثنني فوضع عنه أحدمها يصيبه من الكتابة ومل يعتقه فهو كعتقه ويقوم عليه إن كان موسرا
  .إذا أبرأه مما له عليه أليه ماله وإيه إذا أعتق فالوالء له وهو خمالف للمكاتب يورث

  
 ID ' '   ند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو الليايل فيضعف التذكري وأما ع

 األصل واحلذف 
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإ  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 و غريب مع سقوط األيام وه (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  



 لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون   
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 مرياث املكاتب  

ولو أن رجال أيكح ابنة له ثيبا برضاها مكاتبه أو عبده مث كاتبه  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
 .فإن مات السيد وابنته وارثة له فسد النكاح ألهنا قد ملكت من زوجها شيئا .كان النكاح جائزا

ى النكاح فإن أعتقه واحد من الورثة فنصيب الذي أعتقه حر ولو مات وليست ابنته وارثة كايا عل
وكذلك إذا أبرأه مما له عليه فنصيبه حر وإن عجز مل يكن له يف رقبته شيء  .ووالؤه للذي كاتبه

وكان يصيبه حرا بكل حال وال يقوم عليه حبال ألن عتقه إياه وإبراءه منه عتق ال والء له به إمنا الوالء 
وإمنا منعين من تقوميه عليه أيه ال جيوز أن يكون له الوالء ما مل يعجز فيعتقه بعد للذي عقد كتابته 

ولو ورثه  .العجز وأعتقه عليه بسبب رقه فيه أليه لو مل يكن له فيه رق فعجز مل يكن له أن ميلكه
ا أعتقاه أهنما إذ :وآخر فأعتقاه مل جيز عتقهما لو كايا ورثا ماال عليه ولكنهما ورثا رقبته على معىن

  .عتق ووالؤه للذي عقد الكتابة

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر عن عائشة رضي اهلل  :أخربيا الشافعي قال :أخربيا الربيع قال 
يبيعكها على أن والءها لنا فذكرت  :تعاىل عنها أهنا أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها

ال مينعك ذلك   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويفذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 
أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة ومل  :رمحه اهلل تعاىل :فإمنا الوالء ملن أعتق  قال الشافعي

أخربيا مالك عن هشام بن  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .وذلك مرسل .يقل عن عائشة
يافع أثبتها كلها أليه مسند وأيه أشبه وعائشة يف  وأحسب حديث :عروة عن أبيه عن عائشة قال

حديث يافع كايت شرطت هلم الوالء فأعلمها النيب صلى اهلل عليه وسلم أهنا إن أعتقت فالوالء هلا وإن 
كان هكذا فليس إهنا شرطت هلم الوالء بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حني مسع 



ال مينعك ذلك  إمنا رأى أيه أمرها أن تشرط هلم الوالء فلم   :وسلم قال أن النيب صلى اهلل عليه
فاألحاديث الثالثة  :يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر رضي اهلل عنهما واهلل أعلم قال
فبهذا يأخذ وهو ثابت  .متفقة فيما سوى هذا احلرف الذي يغلط فيه منتهى الغلط واهلل تعاىل أعلم

لى اهلل عليه وسلم وليس حيتمل أن جيوز بيع املكاتب واملكاتبة إن مل يعجزا فلما مل عن رسول اهلل ص
أو يرضى بترك الكتابة مل يكن هذا معىن احلديث ألين  .أعلم خمالفا يف أن ال يباع املكاتب حىت يعجز

  مل أجد حديثا ثابتا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن عرفت من مجيع الناس على خالفه فكان
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معىن احلديث غري هذا وهو أحرامها أن يكون يف احلديث داللة عليه هو أن الكتابة شرط للمكاتب   

على سيده فمىت شاء املكاتب أبطل الكتابة ألهنا وثيقة له مل خنرجه من ملك سيده وال خنرجه إال 
فإذا رضيت املكاتبة أو املكاتب إبطال  .لوهذا هو أوىل املعنيني هبا واهلل تعاىل أعلم وبه أقو .بأدائها

  .الكتابة فلها وله إبطاهلا كما يكون لكل يف حق إبطاله

إن تكلمت بكذا فأيت  :ويقال له .إن دخلت الدار فأيت حر فترك دخوهلا :وكما يقال للعبد 
ة وتعرض أال ترى أن بريرة تستعني يف الكتاب .حر فترك أن يتكلم به فال يعتق يف واحد من الوجهني

عليها عائشة الشراء أو العتق وتذهب بريرة إىل أهلها مبا عرضت عاثشة وترجع إىل عائشة مبا عرض 
أهلها ويشتريها عائشة فتعتقها بعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكل هذا دليل على ما وصفت من 

الكتابة فذلك إليه قد عجزت أو أبطلت  :فمىت قال املكاتب .رضا بريرة بترك الكتابة أو العجز
 :قيل ذلك له وإليه .ال أرضى بعجزه :علم له مال أو قوة على الكتابة أو مل يعلم وإن قال سيده

دويك فهو لك مملوك فخذ مالك حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خري لك 
يفسه أو رضي بترك  وكذلك لو كان عبدان أو عبيد يف كتابة واحدة فعجز أحدهم .من أداء جنومه

وسواء  .الكتابة خرج منها ورفعت عمن معه يف الكتابة حصته كما ترفع لو مات أو أعتقه سيده
وإن عجز يفسه وأبطل  .عجز املكاتب يفسه عند حلول النجم أو قبله مىت عجز يفسه فهو عاجز



يفسه عند سيده ويف أعود على الكتابة مل يكن ذلك له إال بتحديد كتابة وتعجيزه  :الكتابة مث قال
  .غيبة سيده سواء

وإن عجز يفسه وأبطل الكتابة مث أدى إىل سيده فعتق بالشرط األول مث قامت عليه بينة بأن عجز يفسه  
وإن أحب أن أحلف له سيده ما  .أو رضي بفسخ الكتابة كان مملوكا وما أخذ سيده منه حالل له

أيت حر  :ا فدفع إىل سيده آخر جنومه وقال لهولو كايت املسألة حباهل .جدد كتابة كان ذلك له
باملعىن األول وال علم له بتعجيز يفسه وال رضاه بفسخ الكتابة كان له فيما بينه وبني اهلل أن يسترقه 
وعليه يف احلكم أن يعتق عليه ويرجع عليه بقيمته كلها ال حنسب له مما أخذ منه شيئا أليه أخذه منه 

  .كتابته فرجع عليه بقيمتهوهو مملوك له وأعتقه بسبب 
  

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 عجز املكاتب بال رضاه  

كاتب عن جنم وإذا رضي السيد واملكاتب باملكاتبة فليس للسيد فسخها حىت يعجز امل :قال الشافعي 
السيد فسخها ألن حق  .قد فسخت الكتابة فالكتابة حباهلا حىت خيتار :من جنومه فإذا عجز ومل يقل

السيد دون حق املكاتب أن ال يثبت على الكتابة وهو غري مؤد ما عليه فيها إال أن يترك السيد حقه 
جنم من جنوم الكتابة ومل  ألهنما جمتمعان على الرضا بالكتابة فمىت حل .بفسخها فيكون له حينئذ

فإن أدى بعد حلول النجم من مدة قصرية أو طويلة  .يؤده ومل يبطل السيد الكتابة فهو على الكتابة
وإذا كان  .مل يكن للسيد تعجيزه وال يكون له تعجيزه إال وجنم أو بعض حال عليه فال يؤديه



حضر فسأله ما حل عليه قل أو كثر املكاتب حاضرا بالبلد مل يكن للسيد تعجيزه إال حبضرته فإذا 
ولو جاء  .ليس عندي فأشهد أيه قد عجزه أو قد أبطل كتابته أو فسخها فقد بطلت :فقال

وسواء كان  .املكاتب مبا عليه مكايه مل يكن مكاتبا وكان لسيده أخذه منه كما يأخذه منه مملوكا
يؤدي إليه جنمه أو سأل ذلك سيده فإذا جاء به السلطان فسأله يظرة مدة  .هذا عند سلطان أو غريه

 :مل يكن على السيد وال على السلطان إيظاره إال أن حيضر شيئا يبيعه مكايه فينظره قدر بيعه فإن قال

يل شيء غائب أحضره مل يكن للسلطان أن ينظره إىل قدوم الغائب أليه قد ينظره فيفوت العبد بنفسه 
 .لنظرة يف الدين ألن الدين يف ذمته ال سبيل على رقبتهوليس هذا كاحلر يسأل ا .وال يؤدي إليه ماله

فإذا كان غائبا فحل جنمه فأشهد عليه سيده أيه قد عجزه أو  .وهذا عبد إمنا مينع يفسه بأداء ما عليه
فإن جاء من غيبته وأقام بينة على سيده أيه قبض منه النجم الذي عجزه به  .فسخ كتابته فهو عاجز

به كان على الكتابة وهكذا لو جاز سيد املكاتب السلطان فسأله تعجيزه مل ينبغ  أو أبرأه منه أو أيظره
أن يعجزه حىت يثبت عنده على كتابته وحلول جنم من جنومه وحيلفه ما أبرأه منه وال قبضه منه وال 

وإن  :قال .قابض له وال أيظره به فإذا فعل عجزه له وجعل املكاتب على حجته إن كايت له حجة
قد أيظرته بنجم من جنومه إىل أجل وقد مضى صنع فيه ما صنع يف جنم من  :السلطان فقال جاء إىل

قد أيظرته إىل غري أجل أو إىل أجل فبدا يل أن ال أيظره مل يعجزه  :وإن قال :قال .جنومه حل
إن أديت إىل  :وقال .وكتب له إىل حاكم بلده فأحضره وأعلمه أن صاحبه قد رجع يف يظرته

ليه يفسه وإال أبطلت كتابتك وبعثت بك إليه فإن استنظره مل يكن له أن ينظر إن كان وكيله أو إ
 لسيده وكيل حىت يؤدي 
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إليه فإن مل يكن له وكيل أيظره قدر مسريه إىل سيده فضرب له أجال إن جاء إىل ذلك األجل وإال   

أو يأتيه  .ساعته فينظره قدر ال جياوز به ذلك عجزه حاكم بلده إال أن يأتيه مكايه بشيء يبيعه له من
فإن مل يكن للغرمي شيء حاضر حبسه له  .بغرمي يدفع إليه مكايه أو يبيع على الغرمي شيئا حاضرا أيضا



تعجزه أو على السلطان  :وعجزه وجعل ما على الغرمي لسيده أليه مال عبده ومىت قلت للسيد
فهل يف قولك  :فإن قال قائل .املال مل يرد التعجيز تعجيزه فعجزه السلطان أو السيد مث أحضر

أخربيا الشافعي  :هو معقول مبا وصفت أخربيا الربيع قال :للسيد أن يعجزه دون السلطان أثر قلت
أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج عن إمساعيل بن أمية أن يافعا أخربه أن عبد اهلل بن  :قال

 .إين قد عجزت :ب غالما له على ثالثني ألفا مث جاءه فقالعمر رضي اهلل تعاىل عنهما كات

فأشرت إليه احمها وهو  :قال يافع .قد عجزت فاحمها أيت :قال .إذا أحمو كتابتك :فقال
فأعتق ابن  :قال .اعتزل جارييت :يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن قال ابن عمر

شهدت  :أخربيا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال :رمحه اهلل :قال الشافعي .عمر ابنه بعده
يعجز السيد والسلطان املكاتب  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .شرحيا رد مكاتبا عجز يف الرق

قد أديته إليك أو أديته إىل وكيلك أو إىل فالن بأمرك  :فإذا حل جنم املكاتب فسأله سيده أداءه فقال
جيزه وأيظره يوما وأكثر ما ينظره ثالث فإن جاء بشاهد أحلفه معه فأيكر السيد مل يعجل احلاكم تع

وأبرأه مما شهد له به شاهده وإن جاء بشاهد ومل يعرفه احلاكم مل يعجل حىت يسأل عنه فإن عدل 
وإن ذكر  .فإن جاء به من يومه أو غده أو بعده وإال عجزه .أحلفه معه وإن مل يعدل دعاه بغريه

كر بينة غائبة وأين قد عجزته إال أن تكون له بينة فيما يدعي من دفع جنمه أو إبراء بينة غائبة أشهد أيه ذ
مواله له منه فإن جاء هبا أثبت كتابته وأخذ سيده مبا أخذ من خراجه وقيمة خدمته وإن مل يأت هبا مت 

ه وإن عجزه على هذا الشرط مث جاءت بينة بإبرائه من ذلك النجم وهو آخر جنوم .عليه التعجبز
ومات املكاتب جعل ماله مرياثا لورثته األحرار أليه مات حرا وأخذ السيد مبا أخذ منه وقيمته وإن مل 

قد  :وإذا عجز املكاتب سيده أو السلطان فقال بعد التعجيز .يكن آخر جنومه فقد مات رقيقا
 :ابة األوىل وقالأقررتك على الكتابة مل يكن عليها حىت جيدد له كتابة غريها ولو تأدى منه على الكت

 .قد أثبت لك العتق عتق بإثبات العتق وتراجعا بقيمة املكاتب كما يتراجعان يف الكتابة الفاسدة

 قد أثبت لك الكتابة األوىل  :وكذلك لو قال
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لو أثبت لك الكتابة األوىل أثبت لك العتق بالكتابة األوىل على األداء و :ومل يذكر العتق ألن قوله  

قد أثبت لك الكتابة مل يكن حرا باألداء وكان تأديته  :عجزه مث تأدى منه كما كان يتأدى ومل يقل
وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة فعجزوا كلهم عن جنم من النجوم فلسيدهم  .كاخلراج يأخذه منه

  .أن يعجز أيهم شاء وينظر أيهم شاء فيقره على الكتابة ويأخذه حبصته منها

ومن مل يؤد  .إن أدى بعضهم ومل يؤد بعض فمن أدى على الكتابة عتق ومل يكن له تعجيزه وكذلك 
وهم كعبيد كاتبوا كتابة مفرقة فعجزوا فله أن يعجز أيهم شاء ويقر أيهم شاء على  .فله تعجيزه

وإذا عجز املكاتب عن أداء جنم من جنومه فلم يعجزه سيده  .الكتابة وليس له تعجيز من يؤدي
وإذا كاتب الرجل عبده فعجز عن جنم وأيظره  .ه فمات قبل أن يؤديه مات عبدا ولسيده مالهوأيظر

ولو أيظره أبوهم إىل مدة فلم تأت  .السيد مث مات السيد فلورثته أن يأخذوه بأداء ذلك النجم مكايه
يزه وهم فإن أداه وإال فلهم تعج .أخذ به حاال كما كان ألبيهم أن يرجع يف النظرة ويأخذ به حاال

وإذا ورث القوم مكاتبا فعجز عن جنم فأراد بعضهم إيظاره وبعضهم  .يقومون يف تعجيزه مقام أبيهم
وإن  .تعجيزه كان للذي أراد تعجيزه تعجيزه وللذي أراد إيظاره إيظاره فكان يصيبه منه على الكتابة

ترك له بقدر ما ميلك كان يف يديه يوم يعجزه أحدهم مال أخذ منه الذي عجزه بقدر ما ملك منه و
لك أن تأخذه يوما بقدر ما متلك منه فتؤاجره أو ختتدمه وعليك  :الذي مل يعجزه وقيل للذي عجزه

  .أن تنفق عليه يف ذلك اليوم

وكذلك لو مرض كان عليك أن تنفق عليه بقدر يصيبك منه ألن أصل كتابته كان صحيحا لكل  
اتب يف حصته ما للمكاتب على سيده وللسيد على مكاتبه واحد ممن كاتبه عليه يف حصته وله على املك

وليس هذا كالعبد بني اثنني يريد أحدمها ابتداء كتابته دون صاحبه أصل الكتابة يف هذا باطل وهي يف 
ولو كاتب رجل عبيدا كتابه واحدة  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .األول صحيحة جائزة

ولو كاتب  .عضهم كان ذلك له وعلى كل حصته من الكتابةفعجزوا فأراد تعجيز بعضهم وإقرار ب
أعجز بعضك وأقر بعضك مل يكن له ذلك كما مل يكن له أن يكاتب  :رجل عبده فعجز فقال

فإن فعل فأدى على هذا عتق ورجع عليه بنصف قيمته ومت عتقه كله أليه إذا عتق يصفه وهو  .بعضه
  .ملكه عتق كله واهلل أعلم



  
 ID ' '   ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (وعشرا أشهر.  

  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  

   
 

 3101 :صفحة 
 
   

 بيع كتابة املكاتب  

ل من األحوال وال جنيز بيع كتابة املكاتب بدين وال بنقد وال حبا :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وإن أدى املكاتب إىل  .ألهنا ليست مبضموية على املكاتب فإيه مىت شاء عجز فإن بيعت فالبيع باطل

املشتري كتابته بأمر السيد عتق كما يؤدي إىل وكيله فيعتق ألن املكاتب يربأ منها بأمر السيد فمىت 
ديه ومثله إن كان له مثل أو قيمته برىء منها فهو حر ويرد مشتري الكتابة ما أخذ إن كان قائما يف ي
 إن فات ومل يكن له مثل وكذلك يرد البائع ما أخذ من مثن كتابة 

 استحقاق الكتابة  

إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
ما مات املكاتب فإمنا مات رقيقا فأدى املكاتب مجيع الكتابة وعتق مث استحق ما أدى املكاتب بعد 

وكذلك لو جىن على املكاتب فأخذ أرش  .وللسيد أخذ ما كان له وما أخذ ورثته إن كايوا قبضوه
وكذلك لو كاتب على ديايري  .حر رجع الذين دفعوا األرش يف مال املكاتب بالفضل من أرش عبد

املكاتب شيء من صنف ما أدى  ولو كايت هذه املسألة حباهلا فاستحق على .فاستحقت بأعياهنا
 .وعلى صفته كان العتق ماضيا واتبع املكاتب مبا استحق عليه ومل خيرج من يدي سيده ما أخذ منه

فإن كايت جنوم  .ولو استحق ما كاتب عليه املكاتب بعد ما أداه وهو حي أخذه من استحقه
ن أديت مجيع كتابتك إىل إ :املكاتب كلها قد حلت يوم استحق ما أدى إىل مواله قيل للمكاتب



ولو استحقت واملكاتب غائب وللمكاتب مال  .موالك اآلن فقد عتقت وإن مل تؤده فله تعجيزك
أوقف ماله وايتظر كما وصفت يف املكاتب حتل جنومه وهو غائب فإن أدى وإال فلسيده تعجيزه ومىت 

فإن جاء رجل  .ملكاتبمات يف غيبته قبل يؤدي مات رقيقا وهكذا إذا استحق ما أدى من قبل ا
فاستحقه على سيده بإقرار من سيده عليه أو على املكاتب وجحد املكاتب ما أقر به عليه السيد أو 

ولو استحق ما أدى إىل سيده  .إخراج له من ملكه حبال فاملكاتب حر وهذا إتالف من سيده ملاله
على السيد إن شاء أليه أتلف  على املكاتب وقد أتلفه السيد كان هكذا وكان للذي استحقه أن يرجع

ولو شهد شهود على السيد حني دفع املكاتب إليه  .ماله أو على املكاتب أليه سلط السيد على إتالفه
إمنا قلت أيت حر بأيك قد  :فقال السيد .أيت حر :كتابته اليت استحقت أيه قال للمكاتب

 ابة أديت ما عليك أحلف باهلل ما أراد إحداث عتق له على غري الكت
   
 

 3102 :صفحة 
 
هذا  :وكذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابة وقبل استحقاق املتاع أيه قال .وكان مملوكا  

  .حر

أيت حر  :أيت حر فإن شهدوا عليه بعد استحقاق ما أدى إليه من الكتابة أيه قال :أو قد قال له 
أيت حر  :ؤدي الكتابة أيه قالوكذلك لو شهدوا عليه قبل ي .كان حرا وكان هذا إحداث عتق له

 :مل ال يعتق عليه إذا استحقت قيل له :فإن قيل .هذا حر حني يؤدي الكتابة أو بعد :أو قال

أال ترى أيه حر يف الظاهر وأن احلاكم حيكم بأيه حر وأن قول السيد أيت حر وتركه سواء فإذا قال 
لعتق إذا مل يسلم الذي باألداء أليه ملك على أيه قد عتق باألداء مث بطل األداء بطل ا .هذا حر :له

وليس هذا كالعبد يكاتبه سيده على مخر أو ميتة فيؤديه إليه فيعتق ويرجع عليه السيد بقيمته  .لغريه
هذا قد سلم للسيد ومل يستحقه أحد عليه مبلك له دويه غري أن حراما على السيد أن ميلكه فأفسديا 

ولو استحق اخلمر أحد مبلك  .العتق على شيء مل يغره العبد منهالكتابة وأوقعنا العتق برضا السيد ب
على السيد مل يعتق العبد يف اخلمر أليه مل يعتقه إال على أن ميلك عليه فلما عتق رجع على املكاتب 



فقتل فاليا أو ضرب فاليا  .إن قتلت فاليا أو ضربت فاليا فأيت حر :ولو قال لعبده .بقيمته
السيد بشيء أليه مل يعتقه على شيء يل ملك عليه فكان كمن ابتدأ عتق  كان حرا ومل يرجع عليه

وإذا أدى املكاتب إىل سيده ما  .وإن كان أمره بقتل أو ضرب ملن ال حيل له قتله وال ضربه .عبده
كما يقضى للرجل  .كاتبه عليه فأعتقه القاضي مث استحق رد القاضي عتقه أليه إمنا أعتقه على الظاهر

ولو قال له سيده  .ريها الرجل بالعبد فإذا استحق العبد رد الدار إىل مالكها بامللك األولبالدار يشت
أيت حر مث استحق رد العبد رقيقا وأحلف السيد ما أراد بقوله أيت  :عند قبضه منه ما كاتبه عليه

أيت حر كصمته هو حر يف احلكم عنديا  :ألن قوله .حر إحداث عتق له على غري أداء الكتابة
أيت حر عند أداء الكتابة مث مات فاستحق ما أدى رد  :ولو قال سيده .وعنده حىت تستحق الكتابة

قال الشافعي رمحه  .رقيقا وحلف ورثته ما علموه أراد بقوله أيت حر إحداث عتق له على غري كتابة
أدى ف .إن أديت إيل مخسني دينارا أو عبدا يصفه فأيت حر :ولو قال رجل لغالمه :اهلل تعاىل

وإذا  .أيت حر كان كما وصفت يف املكاتب :ولو قال له عند أدائه .ذلك مث استحق رد رقيقا
إن أعطيتين هذا العبد وهذا الثوب فأعطاه ما قال فعتق مث استحق رد رقيقا ألن معىن  :قال لعبده

أيت إن أعطيتين هذا العبد وهذا الثوب فصح يل ملكه كقوله للمكاتب إن أديت إيل كذا ف :قوله
 إن  :وهكذا لو قال لغالمه .حر
   
 

 3103 :صفحة 
 
إن بعتك فأيت حر أو بعت فاليا فأيت حر فباعه  :زوجتك فأيت حر فزوجه تزوجيا فاسدا أو قال  

إن ضربت فاليا  :أو باع فاليا بيعا فاسدا مل يكن حرا ألن كل هذا إمنا هو على الصحة ولو قال له
إن ضربت فاليا فأيت  :ولو قال .ليس بعتق على شيء ميلكهفأيت حر فضربه كان حرا ألن هذا 

حر فضرب فاليا بعد ما مات مل يعتق ألن الضرب إمنا يقع على األحياء أال ترى أن أحدا لو وقع على 
وإذا كاتب الرجل على شيئني يف  .رجل مث مات مل جيز أن يضربه ألن الضرب إمنا يقع على األحياء



إن أديت مكايك فأيت حر  :حق أحدمها رد رقيقا فإن كايا قد حال قيلجنمني فأدامها فعتق مث است
  .وإن مل تؤد فلسيدك تعجيزك

وهكذا لو كاتب على ديايري وازية  .وهكذا لو كاتب على أشياء فأدى بعضها فاستحق منها شيء 
عيبا وهكذا لو كاتب على عبيد فأداهم معيبني أو بعضهم م .فأدى يقصا مل يعتق إال مبا شرط عليه

وعتق مث علم سيده بالعيب كان له رد املعيب منهم بعيبه فإن اختار رده رد العتق وإن اختار حبسه مت 
فما كان يكون ملن دلس له بعيب رد املعيب ويقض  .العتق ألن الكتابة يف كثري من أحكامها كالبيع

يف يده أو أعتقهما مث ظهر  ولو كاتبه على عبدين فأدامها معيبني فماتا .البيع كان ذلك له يف الكتابة
إن أديت قيمة ما بني  :منهما على عيب دلسه له املكاتب علم به املكاتب أو مل يعلم قيل للمكاتب

كما  .العبد صحيحا ومعيبا عتقت وإن مل تؤده فلسيدك تعجيزك أليك مل تؤد ما كوتبت عليه بكماله
وهذا هكذا يف الطعام  .أو تعطيه يقصاهنا لو أديت إليه ديايري يقصا مل تعتق إال بأن تؤديها وازية

  .والشراب والعروض كلها يكاتب عليها ال خيتلف
  

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  
بهم سيقولون ثالثة رابعهم كل) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  



  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  

   
 

 3104 :صفحة 
 
   

 باملكاتب يفسه  الوصية 

وإذا أوصى الرجل مبكاتبه لرجل مل جتز  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :أخربيا الربيع قال 
 :وإن قال :قال .الوصية أليه ال ميلك أن خيرجه من ملكه إىل ملك غريه حبال ما كان على الكتابة

ولو عجز املكاتب بعد  .إن مت من مرضي هذا أو مىت مت ففالن ملكاتبه لفالن كايت الوصية باطلة
 .موته أو قبله مل تكن الوصية جائزة أليه أوصى له به وهو ال ميلك إخراجه إىل ملك املوصى له به

مىت مت ففالن لعبد ليس له لفالن فلم ميت حىت ملكه مل يكن له حىت حيدث له بعد  :كما لو قال
ولو عجز  .كايت اهلبة باطلة ولو وهب مكاتبه لرجل وأقبضه إياه .ملكه وعجز املكاتب وصية به

وكذلك لو وهبه  .املكاتب يف يدي الذي قبضه كايت اهلبة باطلة أليه وهبه وهو ال ميلك هبته
وأقبضه إياه ورضي بالعجز فعجزه ولكنه لو أوصى بكتابته لرجل جازت الوصية ما كان مكاتبا وكان 

وإذا أوصى الرجل  .ي عقد كتابتهله إذا محلها الثلث أن يتأداها كلها واملكاتب حر ووالؤه للذ
مايل  :ولو قال رجل .للرجل بكتابة مكاتبه فعجز املكاتب فهو رقيق لورثته وقد بطلت الوصية

على مكاتيب لفالن فإن عجز فهو له أو هو لفالن كايت الوصية جائزة على ما أوصى به فما كان على 
صى له برقبته كان املوصى له بكتابته أو الكتابة فكتابته للذي أوصى له هبا وإذا عجز فهو للذي أو

  .غريه



وإذا أوصى بكتابة عبده لرجل فحل جنم من جنومه فعجز عنه فأراد املوصى له بكتابته أن ال يعجزه  
وهكذا لو أوصى  .ويؤخره بنجمه ذلك وأراد الورثة تعجيزه فذلك للورثة ألن رقبته تصري هلم

كان للذي أوصى له برقبته إن عجز أن يعجزه ألن له بكتابة مكاتبه لرجل ورقبته آلخر إن عجز 
وإذا أوصى الرجل أن كتابة مكاتبه لرجل إن عجل جنومه قبل حملها فإن عجل جنومه قبل حملها  .رقبته

فكتابته له وإن مل يفعل مل جيرب املكاتب على تعجيلها ومل يعجز بأن ال يعجلها وبطلت وصية املوصى له 
كل جنم من كتابة  :ولو قال .عىن فإذا مل يكن ذلك املعىن بطلت الوصيةأليه إمنا أوصى له به مب

وأي جنم عجله فهو لفالن وأي جنم مل يعجله فهو  :مكاتيب عجله قبل حمله لفالن كان كما قال
ولو أن رجال كاتب عبده كتابة فاسدة مث أوصى بكتابة  .لورثته وهذا كله إذا كايت الكتابة صحيحة

ولو كايت املسألة حباهلا فأوصى برقبته  .صية باطلة أليه ال كتابة على عبدهعبده لرجل كايت الو
 :ليس مبكاتب ألن كتابته فاسدة :أحدمها أن الوصية باطلة إال أن يقول :لرجل ففيها قوالن

 وأما إذا أوصى به وهو يراه مكاتبا فالوصية 
   
 

 3105 :صفحة 
 
ه لرجل كايت الوصية باطلة أليه أوصى به وهو يراه وكذلك لو باعه بيعا فاسدا مث أوصى ب .باطلة  

أن الوصية جائزة يف الوجهني أليه ليس مبكاتب وال خارجا من ملكه بالبيع  :والقول الثاين .لغريه
  .القول الثاين عندي هو الذي يقول به :قال الربيع .الفاسد
  
 الوصية للمكاتب  

املكاتب بعتقه عتق باألقل من قيمته أو ما بقي  وإذا أوصى سيد :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
كأن قيمته كايت ألفا والذي بقي عليه من كتابته مخسمائة فأعتق خبمسمائة أليه إذا  .عليه من كتابته

وإذا أوصى فوضع كتابته فقد عتق كأيه كان قيمته ألفا وبقي من  .أوصى بعتقه فقد وضع كتابته
ضعوا عنه كتابته أو أوصى له  :فإن قال .ق سقطت كتابتهكتابته ألفان فيعتق باأللف وإذا عت

بكتابته فهي كوصيته بعتقه ألن كتابته إذا وضعت عنه فيعتق باألقل من قيمته أو الكتابة وسواء كايت 



ولو أوصى له بنجم من كتابته كان ذلك للورثة يعطويه  .الكتابة دينا أو حالة حتسب من الثلث حالة
ضعوا عنه  :فإن قال .وإن كايت جنومه خمتلفة فأقلها إن شاءوا .متقدما أي جنم شاءوا متأخرا أو

ضعوا عنه أي جنم من جنومه شاء هو فذلك إىل املكاتب  :أي جنم من جنومه شئتم فهكذا وإن قال
وإن كايت له جنوم خمتلفة  .فأي جنم من جنومه شاء وضع عنه من الثلث متقدما كان أو متأخرا

م من جنومه فأوسط جنم من جنومه حيتمل أوسطها يف العدد وأوسطها يف ضعوا عنه أوسط جن :فقال
ضعوا أوسط جنم من جنومه إن شئتم  :األجل ليس واحد منهما أوىل بظاهرها من اآلخر فيقال للورثة

فإن ادعى املكاتب أن الذي أوصى له به غري الذي  .فأوسطها يف العدد وإن شئتم فأوسطها يف األجل
ولو كايت املسألة  .ورثة ما يعلمون ما قال ووضعوا عنه األوسط من أيها شاءواوضع عنه أحلف ال

لكم أن تضعوا األوسط من العدد أو  :حباهلا وكايت بقيت عليه ثالثة جنوم أوهلا وآخرها أقل قيل
ولو  .املال فإن أردمت وضع األوسط من اآلجال فضعوه وهو الثاين الذي قبله واحد وبعده واحد

 :ربعة أجنم فأرادوا وضع األوسط من النجوم املؤجلة وضعوا عنه أي النجمني شاءواكايت عليه أ

ولو كايت مخسة كان هلا أوسط وهو  .الثاين أو الثالث أليه ليس واحد أوىل باسم األوسط من اآلخر
وإذا كايت شفعا  .الثالث ألن قبله جنمني وبعده جنمني إذا كايت جنومه وترا فلها أوسط جنم واحد

 :فإن كايت جنومه خمتلفة عدد املال فكان منها عشرة ومنها مائة ومنها ثالثة فقال .ا أوسطانفله

  .ضعوا عنه جنما من جنومه وضعوا عنه أيها شاءوا
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ضعوا عنه أكثر جنومه أو أقل جنومه وضعوا عنه ما أوصى به وال حيتمل هذا إال العدد  :فإن قال  

أوسط  :وإذا قال .أقل أقلها عددا :أكثر أكثرها عددا وإذا قال :الإذا ق .فيوضع عنه
ضعوا عنه أوسط جنومه من عدد املال وعليه ثالثة  :وإن قال .احتمل موضع املال وموضع الوسط

واحد عشر وواحد عشرون  :وإن كايت أربعة .أجنم وضع عنه األوسط الذي ال أقلها وال أكثرها
ضعوا عنه أوسط جنومه عددا وضعوا عنه إن شاءوا العشرين  :قالوواحد ثالثون وواحد أربعون ف



وإن شاءوا الثالثني أليه ليس واحد منهما أوىل باسم األوسط من اآلخر فعلى هذا هذا الباب كله 
ضعوا عنه ثلث كتابته كان هلم أن يضعوا عنه ثلث كتابته يف العدد إن شاءوا  :ولو قال .وقياسه

ولو  .يصفها أو ربعها أو عشرة منها :وكذلك إن قال .قبله منها املؤخر منها وإن شاءوا ما
أوصى ملكاتبه مبا وصفت من جنم أو ثلث أو أقل أو أكثر ومل يقبل املكاتب الوصية كان ذلك 

ولو أوصى ملكاتب مبال بعينه  .وإذا أوصى له بشيء يوضع عنه فعجز فقد صار رقيقا .للمكاتب
ل يقبض الوصية بطلت الوصية عنه أليه ال جيوز أن يوصي فإن عجز املكاتب قب .جازت الوصية

إن شاء مكاتيب فبيعوه  :ولو قال .لعبده ألن ذلك ملك لورثته ألن الوصية هلم على قدر ملكهم فيه
إن عجز مكاتيب فهو حر  :وإذا قال الرجل .فشاء مكاتبه قبل يؤدي الكتابة بيع وإن مل يشأ مل يبع

قد  :م قد عجزت مل يكن حرا وإذا حل جنم من جنومه فقالقبل حلول النج :فقال املكاتب
وإن مل يوجد  .ليس بعاجز طلبوا ماله فإن وجدوا وفاء بنجمه مل يكن عاجزا :عجزت وقال الورثة

إن شاء مكاتيب فبيعوه فلم يعجز  :وإذا قال يف وصيته .له وفاء أحلف ما جيد هلم وفاء وكان عاجزا
قد رضيت به  :فإن قال .ال تباع إال برضاك بالعجز :لقد شئت أن تبيعوين قي :حىت قال

وإذا قال الرجل يف  .وإن مل يرض فالوصية باطلة أليه ال جيوز بيعه ما كان على الكتابة .بيع
وإن قل  .ضعوا عن مكاتيب بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا من كتابته :مرضه

وهلا كما لو أوصى لرجل بشيء عليه من دين حال وآجل وهلم أن يضعوا ذلك عنه من آخر جنومة وأ
وضعوا عنه إن شاءوا من احلال وإن شاءوا من اآلجل ألن ذلك كله من كتابة املكاتب ودين من 

ضعوا عنه جنما من جنومه أو بعض جنومه مل يكن هلم إال أن يضعوا عنه جنما  :ولو قال .الدين
ضعوا عنه من بعض جنومه كان هلم أن يضعوا عنه  :ولو قال .وذلك هلم أن يضعوا أي جنم شاءوا

 ضعوا عنه ما  :فإن قال .ما شاءوا ألن بينا يف قوله أن يضعوا عنه جنما أيه وضع عنه شيء منه
   
 

 3107 :صفحة 
 



خيفف عنه من كتابته أو ضعوا عنه جزءا من كتابته أو ضعوا عنه كثريا من كتابته أو قليال من كتابته   
أو غري ذي مال من كتابته كان إليهم أن يضعوا ما شاءوا ألن القليل خيفف  :كتابته أو ذا مال من

  .عنه من كتابته وكذلك يثقل عليه مع غريه يف كتابته وكذلك يكون كثريا وقليال

ضعوا عنه املائة الباقية عليه من كتابته وزيادة وضعت املائة ومل يكن قوله وزيادة  :وكذلك لو قال 
ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته وضعوا عنه  :ولو قال .يضع عنه ما ليس عليه شيئا أليه ال

النصف وزيادة ما شاءوا ألن ذلك أكثر ما بقي من كتابته ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته 
 :وهكذا إن قال .ومثل يصفه وضعوا عنه أكثر من النصف مبا شاءوا ومثل يصف الذي وضعوا عنه

ضعوا عنه أكثر ما عليه من الكتابة ومثله معه وضعت  :أرباعه وضع عنه ما قال ولو قال ومثل ثالثة
ضعوا عنه ما شاء  :ولو قال .عنه الكتابة كلها والفضل عن الكتابة باطل أليه وضع ما ليس عليه

قد شئت أن يضعوها كلها مل يكن ذلك له ألن معقوال أن ما يوضع من الشيء ال  :من كتابته فقال
ن إال وقد بقي من الشيء املوضوع منه شيء ويوضع عنه كل ما قال إذا بقي شيء من الكتابة قل يكو

  .أو كثر ألن ذلك شيء من الكتابة
  
 الوصية للعبد أن يكاتب  

وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد خيرج من الثلث حاص أهل الوصايا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإن كان ال مال له غريه وال  .لى كتابة مثله ال جترب الورثة على غري ذلكجبميع قيمته يقدا وكوتب ع

 .إن شئت كاتبنا يف ثلثك وإن شئت مل تكاتب :دينا عليه وال وصية مل جترب الورثة على كتابته وقيل

فإن مل يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله ال 
ولو كايت املسألة  .لك ومىت عتق فثلث والئه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيقينقص من ذ
وكذلك  .أيا أعجل ثلثي قيميت مل يكن ذلك له أليه إن كان له مال فماله لورثة سيده :حباهلا فقال

إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته مل يكن عليهم  :إن وهب رجل له ماال كان لورثة سيده فإن قال رجل
ولو أوصى أن  .يقبلوا ذلك وال يعتقوه عاجال وال خيرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة وثلثه ال حيتملهأن 

 :يكاتب وعليه دين حييط مباله كايت الوصية باطلة ولو أوصى أن يكاتب وهو خيرج من الثلث فقال

ابة اليت إن رضيت بالكت :كاتبوه بألف دينار وهو ال يسوي عشرة وال يكاتب مثله على مخسني قيل



وإذا خري يف الكتابة فاختار تركها  .أوصى أن تكاتب هبا كوتبت وإن مل ترض أو عجزت فأيت رقيق
 مث سأل 
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كما إذا رد الرجل الوصية يوصى له هبا مل يكن له أن  .أن يكاتب مل يكن ذلك له أليه قد تركها  

ن هلم أن يكاتبوا أي عبد من عبيده شاءوا كاتبوا عبدا من عبيدي كا :ولو قال .يرجع فيأخذها
 :كاتبوا أحد عبيدي فإن قال :وكذلك لو قال .وجيربون على ذلك وليس هلم أن يكاتبوا أمة

كاتبوا أحد رقيقي كان هلم أن يكاتبوا عبدا أو أمة إن شاءوا ألن العبد ليس بأوىل باسم الرقيق من 
يكاتبوا عبدا وال خنثى يف هذا الوجه وال إن  كاتبوا إحدى إمائي مل يكن هلم :ولو قال .األمة

  .أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكال
  
 الكتابة يف املرض  

وإذا كاتب الرجل عبده يف املرض وهو خيرج من الثلث على شيء  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
ان ال خيرج من الثلث وإن ك .وإن قل جاز أليه لو أعتقه جاز وعتقه عتق بتات أكثر من كتابته

فكتابته موقوفة فإن أفاد السيد ما ال خيرج به املكاتب من الثلث جازت الكتابة بكل حال وإن مل يفد 
ما ال خيرج به من الثلث وكاتبه على كتابة مثله مل جتز الكتابة يف الثلثني ألهنا ليست بيع بتات وجازت 

بطلت يف الثلثني وكايت جائزة يف الثلث إذا مل  وهكذا إذا كايت على أقل من كتابة مثله .يف الثلث
وإن كان عليه دين حييط مباله بطلت الكتابة فإن كايت معه وصايا حاص  .يكن عليه دين وال وصية

  .أهل الوصايا ومل يبدأ عليهم
  

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  



 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام و  
  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم يتوقف فيه  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام   
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 إفالس سيد العبد  



وإذا كاتب الرجل عب مث أفلس مل تنتقض الكتابة وكان للغرماء  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
ولو عجل املكاتب ما عليه قبل حمله مل يكن للسيد منعه وكان  .أخذ ما عليه من الكتابة عند حمله

فإن فات فهو كما فات من  .ولو أداه إىل سيده عتق به وكان للغرماء أخذه منه .للغرماء أخذه منه
فإن كاتبه بعد  .ماله وجتوز كتابته له حىت يقف احلاكم ماله وإذا أوقف احلاكم ماله مل جتز كتابته

وكذلك إذا أعتقه  .فإن أدى مل يعتق وأخذ ما أدى العبد فبيع .وقف القاضي ماله فالكتابة مردودة
كاتبته بعد  :وإذا اختلف السيد والغرماء فقالوا .يعتق وبيع وإن مل يوجد له وفاء بدينه مل يعتق مل

بل كاتبته قبل وقف القاضي مايل وال بينة كان القول قول السيد وليس  :وقف القاضي مالك وقال
تبه فقال السيد وكذلك إذا كا .يف هذا شيء جيره إىل يفسه إمنا هذا حق أقر به للعبد إذا ادعاه العبد

وإذا  .فالقول قول العبد مع ميينه وعليهم البينة :كايت الكتابة بعد الوقف وقال العبد :والغرماء
كاتب املكاتب كتابة صحيحة فأقر السيد بعد التفليس بأيه قبض منه شيئا قبل وقف القاضي ماله 

أقرأيه قبض منه شيئا بعد  وإن .وكذلك ما أقر به الغرمي له عليه حق فهو براءة له .فالقول قوله
وقف القاضي ماله مل يربأ العبد منه حىت يؤديه السيد أو يتبعوا به العبد دينا عليه يف ذمته إذا أدى إىل 

  .الغرماء حقوقهم
  

 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
 وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل ع  
  



  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 يام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأل  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  صمنا مخسة كما ادعاه :أفصح هذا إن ثبت  
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 مرياث سيد املكاتب  

فإن أدى  .فإذا كاتب الرجل عبده مث مات السيد فالكتابة حباهلا :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
وإن كان املكاتب تزوج بنت  .إىل الورثة عتق وكان والؤه للذي كاتبه وإن عجز فهو مرياث هلم

سيده يف حياة سيده برضاها مث مات السيد والبنت وارثة ألبيها فسد النكاح ألهنا قد ملكت قدر 
وإن كايت ال ترث أباها باختالف الدينني أو ألهنا قاتل ألبيها فالكتابة حباهلا والنكاح  .مرياثها منه

اتب مقام امليت ولو أسلمت بعد موته مل يفسد النكاح ألهنا ال ترث وقام الورثة يف املك .حباله
مل  :فلم ال يبيعويه قيل :فإن قيل .فملكوا منه ما كان ميلك ولوال ملك رقبته بعجز مل يرد رقيقا

 .يكن للذي ورثوه عنه أن يبيعه فال يعدون أن يكويوا مثله أو يف أقل من حاله ألهنم إمنا ملكوه عنه

لذي يلزم السيد والعبد ما قام به للعقد ا :فلم ال يكون هلم والؤه دون الذي كاتبه قيل :فإن قيل



املكاتب وهو العقد الذي حال بني سيد العبد وبني بيعه وماله ما أدى وكان يف العقد أن والءه إذا أدى 
  .له فالعتق والوالء لزمه بالشرط ولزم سيده

نه قبل فأي ورثة امليت أعتق املكاتب كان يصيبه منه معتقا ومل يقوم عليه من قبل أن والء ما أعتق م 
فلو أعتقوه معا كان والؤه للذي كاتبه فإن عجز مل يكن للذي  .يعجز املكاتب موقوف للذي كاتبه

  .أعتقه أو أبرأه من الكتابة من رقبته شيء وكان من بقي على يصيبه من رقبته

ق أن يقوم عليه فإذا عجز قوم عليه وكان له والؤه كله ألن الكتابة أوال بطلت وأعت :وفيه قول آخر 
ولو أبرأه الورثة أو بعضهم من الكتابة فإيه يربأ من يصيب من أبرأه ويعتق يصيبه منه كما  .هذا عبده

وإذا ورث القوم مكاتبا فحل جنم من جنومه فلم يؤط فأراد بعضهم  .لو أبرأه الذي كاتبه من الكتابة
ن عجز فله تعجيزه أحدمها أن كلهم على يصيبه فم :تعجيزه وأراد بعض أن ال يعجزه ففيها قوالن

ويصيبه رقيق له ومن مل يعجزه فهو على الكتابة فإذا عتق فوالؤه ما عتق منه للذي كاتبه وال يقوم على 
أهنم إن أمجعوا على ترك تعجيزه كان على الكتابة  :والقول الثاين .الذي مل يعجزه ألن والءه لغريه

وإمنا  .ومل يكن ملن بقي منهم ترك تعجيزهوإن مل جيمعوا عليه وأراد بعضهم تعجيزه كان عاجزا كله 
أجعل هذا كابتداء الكتابة وكان عبدا بني اثنني فال جيوز ألحدمها أن  :ذهب من قال هذا أن قال

يكاتبه دون اآلخر وهم إذا كاتبوا معا فيعتق على املعتق وإذا ورثوه فوالؤه لغريهم وهم يقومون مقام 
 يقومون مقامه يف أن هلم الوالء وليسوا مببتدئي كتابته إذا عجز امليت يف أخذ الكتابة ورقه إن عجز وال

 إمنا هم تاركون 
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وإذا مات أحد من ورثة سيد  .حقا هلم يف تعجيزه وال مينع أحد ترك حقه يف تعجيزه مىت أراد تركه  

امها قبض ما عليه ولو مات سيد املكاتب وله ابنان فشهدا أن أب .املكاتب فورثته يقومون مقامه
وأيكر ذلك الورثة أو كايوا صغارا أو يساء كلهم فإن كايا عدلني جازت شهادهتما واملكاتب حر 

ووالؤه للذي كاتبه وإن كايا غري عدلني برىء املكاتب من حصتهما من الكتابة ولزمته حصة من أيكر 



ا وأقرا بفعل غريمها ال أعلمهما وحصة الصغار منها وال يعتق عليهما ألن الوالء ليس هلما ألهنما شهد
وإذا مات سيد املكاتب وأراد املكاتب الوثيقة من دفع  .فعال شيئا يلزمهما به عتق إن كايا موسرين

ما عليه من الكتابة فال يدفعها حىت يأيت احلاكم فإن كان للميت ورثة صغار وكبار أمر احلاكم املكاتب 
فإن كان  .در يصيبهم وإىل الويل يصيب الصغار وأعتقهأن يدفع من الكتابة إىل الورثة الكبار بق

الورثة الكبار غيبا فسأل املكاتب أن يدفع الكتابة إىل عدل يقبضه هلم إن مل يكن هلم وكيل كان ذلك 
له فإذا دفعه عتق املكاتب وليس هذا كدين هلم على رجل مث غابوا عنه فجاء به إىل احلاكم ليدفعه هذا 

فإن مل يكن وكيل تركه احلاكم فلم يأمر بقبضه من صاحبه الذي  .وكيل هلم ال يدفع إال إليهم أو
 .هو عليه ألن يف الكتابة عتقأ للعبد فال حيبس بالعتق وليس يف الدين شيء حيبس عنه صاحب الدين

فإن كان الورثة حمجورين فدفع املكاتب ما عليه إىل وصيهم وعلى امليت دين أو ال دين عليه أو له 
وإذا هلك ذلك يف يدي الوصي قبل يصل إىل الورثة الصغار  .ال وصايا له فاملكاتب حروصايا أو 

وأهل الدين والوصايا منه عتق املكاتب بكل حال ألن الوصي يقوم مقام امليت إذا كان أوصى إليه بدينه 
ان فإن كان فيهم بالغ غري حمجور أو كان للميت وصي .ووصاياه وتركته وليس فيهم بالغ غري حمجور

وكذلك إن كان امليت مات عن ورثة كبار  .فدفع إىل أحدمها مل يعتق حىت يصل إىل الوصيني والبالغ
وليس فيهم صيب وعليه دين وله وصايا مل يربأ املكاتب بالدفع إىل الورثة حىت يصل إىل أهل الدين دينهم 

أهل الوصايا وصاياهم  ألن املرياث ال يكون للورثة حىت يقضى الدين فإن قضي الدين فحىت يصل إىل
ألن أهل الوصايا شركاء بالثلث حىت يستوفوا وصاياهم فإذا صار إىل أهل الوصايا بعد قبض أهل الدين 

وإذا مل يدفع بأمر احلاكم وال وصى مجاعة فال  .حقوقهم وإىل أهل املواريث مواريثهم عتق املكاتب
مات املكاتب قبل يصل ذلك إىل  يعتق حىت يصل املال إىل كل من كان له حق بسبب امليت فإن

 آخرهم مات عبدا كما لو كاتبه رجالن فدفع مجيع الكتابة إىل أحدمها فلم يدفع املدفوع إليه 
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ولو مات بعد دفعه إىل شريكه حقه مات حرا وكان هذا يف هذا  .إىل شريكه حقه منها مات عبدا  
سيده فإن دفعها واملكاتب حي عتق وإن مل يدفعها حىت  املوضع كرجل أرسله املكاتب مبكاتبته إىل

 .ولو مل يدفعها ومل ميت املكاتب مل يكن املكاتب بريئا منها وال حرا هبا .ميوت املكاتب مات عبدا

 .ولو كان السيد وكل رجال بقبض كتابة املكاتب فدفعها إليه املكاتب عتق وكان كدفعه إىل سيده

وإذا عفى املكاتب كتابته  .حاكم أو إىل وصي مجاعة كلهم موىل عليهوهكذا إذا دفع املكاتب بأمر 
إىل قوم أثبتوا على سيده ديوهنم عتق إن مل يكن يف كتابته فضل على دينهم فإن مل يكن عليه دين وله 

وصايا فدفع إىل الورثة وإىل أهل الوصايا بقدر ما يصيبهم عتق وإن بقي منهم أحد مل يدفع إليه مل يعتق 
ولو تعدى فدفع إىل الورثة وإىل أهل الوصايا بقدر ما يصيبهم عتق وإن بقي  .قبضوا كلهمحىت ي

ولو تعدى فدفع إىل وارث دون الورثة أو إىل  .منهم أحد مل يدفع إليه مل يعتق حىت يقبضوا كلهم
  .صاحب دين دون أهل الدين مل يعتق حىت يصري إىل كل وارث حقه وإىل كل ذي دين دينه

  
 كاتب موت امل 

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
 :املكاتب ميوت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال :قلت له يعين عطاء :قال

د قال زعموا أن عليا أبلغك هذا عن أح :يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت
 :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي :بن أيب طالب رضي اهلل عنه كان يقضي به أخربيا الربيع قال

يقضى  :أخربين ابن طاوس عن أبيه أيه كان يقول :أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج قال
 :رمحه اهلل تعاىل :ل الشافعيقا .قال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه  .عنه ما عليه مث لبنيه ما بقي

وبقول عمرو وهو قول زيد بن  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .يعين أيه لسيده واهلل تعاىل أعلم
وأما ماروى عطاء أيه بلغه عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه وهو روى عنه أيه  .ثابت يأخذ

ثبت عنه أم ال وإمنا يقول بقول زيد بن ثابت  كان يقول يف املكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فال أدري
أصل مذهبنا ومذهب كثري من أهل العلم أن املكاتب ال  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .فيه

فإذا كان هذا هكذا  .يعتق إال بأداء ما عليه من الكتابة أو أن يربئه سيده منه وإن كان موسرا واجدا



ه مال فيه وفاء من كتابته وفضل إال أن تكون كتابته قد إذا مات املكاتب ول :مل جيز يف قولنا
 ايتقضت وماله لسيده وقد 
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 .مات رقيقا أليه من مات حبال مل حيل حاله بعد املوت وقد مات غري حر فال يكون بعد املوت حرا  

ملوتى وإن قذفه هو حر مل يكن حرا ألن العتق ال يقع على ا :أال ترى لو أن عبدا مات فقال سيده
رجل مل حيد له وإن كان مع املكاتب ولد ولدوا يف كتابته وأم ولده مل يكاتب عليها فهم رقيق وإن 

كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم كرقيق كاتبوا معا فريفع عمن كاتب معه حصة امليت من الكتابة 
لد أحرار وال ولد ولدوا له يف ويكون عليه هو حصته من الكتابة وال يرث املكاتب امليت قبل يؤدي و

كتابته وال كاتبوا معه حبال فإن كان يف كتابته ولد بالغون كاتبوا معه وأجنبيون فسواء يأخذ سيده ماله 
  .أليه مات عبدا ويرفع عنهم حصته من الكتابة

ه وإذا كان معه ولد ولدوا يف كتابته من أمة من مل يكاتب عليهم فمات قبل أن يؤدي فهم وأم ولد 
رقيق وماله لسيده ألهنم إمنا كايوا يعتقون بعتقه لو عتق وإذا بطلت كتابته باملوت مل يعتقوا بعتق من ال 

وكذلك لو ملك أباه وأمه مث مات أرقوا فأما من كاتب عليه برضاء فعل الكتابة ألن له حصة  .يعتق
أوالدا يف الكتابة مث  ولو كايت له زوجة مملوكة للسيد فكاتب عليها برضاها فولدت .من الكتابة

مات قبل يؤدي رفعت حصته من الكتابة وبقيت حصة امرأته ووقف ولده الذين ولدوا يف الكتابة مع 
يؤدي عنها فنعتق مل يكن  :أمهم فإن عتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل أن تؤدي رقوا ولو قالوا

  .فلما بطل عتقها مل جيز أن يعتقوا هلم ألهنم مل يشترطوا يف الكتابة إمنا كايوا يعتقون بعتق أمهم
  

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  



 ة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدم (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
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  إفالس املكاتب يف 

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
أفلس مكاتيب وترك ماال وترك دينا للناس عليه مل يدع وفاء أبتدىء حبق  :قال قلت له يعين لعطاء
أما  :قلت لعطاء :جريجقال ابن  .وقاهلا عمرو بن دينار .يعم :الناس قبل كتابيت قال

رمحه اهلل  :قال الشافعي .ال :أحاصهم بنجم من جنومه حل عليه أيه قد ملك عمله يل سنة قال
فإذا مات املكاتبا وعليه دين بدىء بديون الناس أليه مات رقيقا وبطلت  .وهبذا يأخذ :تعاىل



إن  -أفلس عجز  :وكذلك إذا عجز وقوهلم .الكتابة وال دين للسيد عليه وما بقي مال السيد
أليه إذا عجز بطلت الكتابة فأما إذا كان على الكتابة فيؤدي الدين قبل الكتابة ألن  -شاء اهلل تعاىل 

ماله ليس لسيده وسيده حينئذ يف ماله كغرمي غريه فإذا بطلت الكتابة بطل كل ما لسيده عليه من مال 
وإذا زعم عطاء أن  .يد على عبده ديناستهلكه أو جناية جناها عليه وغري ذلك أليه ال يكون لس

املكاتب إذا عجز مل يكن لسيده عليه دين أليه ال يكون له عليه دين إال ما دام مكاتبا فمثله ال خيالفه أن 
  .ميوت ألن الكتابة تبطل مبوته قبل األداء

  
 مرياث املكاتب ووالؤه  

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج  :أخربيا الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال :أخربيا الربيع قال 
كيف كان أبوك يقول يف الرجل يكاتب الرجل مث ميوت فترث ابنته ذلك  :قلت البن طاوس :قال

والؤه هلا ويقول ما كنت أظن أن خيالف  :كان يقول :املكاتب فيؤدي كتابته مث يعتق مث ميوت قال
أخربيا الشافعي  :أخربيا الربيع قال .يف ذلك أحد من الناس ويعجب من قوهلم ليس هلم والؤه

رجل تويف عن  :قلت لعطاء :أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن ابن جريج قال :رمحه اهلل تعاىل قال
ابنني له وترك مكاتبا فصار املكاتب ألحدمها مث قضى كتابته للذي صار له يف املرياث مث مات املكاتب 

رجع والؤه للذي كاتبه  :وقال عطاء .دينار وقاهلا عمرو بن .يرثايه مجيعا :من يرثه قال
ويقول عطاء وعمرو بن دينار  :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي .فرددهتا عليه فقال ذلك غري مرة

أن والءه للذي عقد  :يقول يف املكاتب يكاتبه الرجل مث ميوت السيد مث يؤدي املكاتب فيعتق بالكتابة
وال يقول  .قه ما قام املكاتب بالكتابة فال يكون والؤه إال لهكتابته أليه ملا عقدها مل يكن له إرقا

بقول عطاء يف الرجل ميوت ويدع مكاتبا وابنني إن لالبنني أن يقتسما مال امليت حىت يصري املكاتب 
 ألحدمها من قبل أن القسم بيع وبيع املكاتب 

   
 

 3115 :صفحة 
 



املكاتب صار عبدا هلم أن يقتسموه وإن اقتسموا  ال جيوز وتقتسم الورثة ما أدى املكاتب فإذا عجز  
قبل عجز املكاتب فصار املكاتب إىل حصة أحدهم فالقسم باطل وما أخذ منه فهو بينه وبني ورثة 

  .واهلل أعلم .أبيه
  
 باب الوالء  

قضاء اهلل أحق وشرطه   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب  فلم   :وقال :وإمنا الوالء ملن أعتق  قالأوثق 

ومن مل يعتق فهو حر وال والء له وعقله على  .يكن جيوز ألحد والء على أحد إال بأن يتقدمه عتق
  .واهلل أعلم .مجاعة املسلمني

  
 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  
 خمتصر املزين  

اختصرت هذا الكتاب من علم حممد بن إدريس  :هيم إمساعيل بن حيىي املزين رمحه اهللقال أبو إبرا 
ألقربه على من أراده مع إعالميه هنيه عن تقليده وتقليد غريه لينظر  :الشافعي رمحه اهلل ومن معىن قوله

  .فيه لدينه وحيتاط فيه لنفسه وباهلل التوفيق
  

 ID ' '   أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه  هذا كله يف األيام والليايل
 إال مطابقة 

  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم   
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :لثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوا  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
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 باب الطهارة  

وأيزلنا من السماء ماء طهورا  وروي عن رسول اهلل صلي اهلل   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي 
فكل ماء من حبر عذب أو  :عليه وسلم أيه قال يف البحر  هو الطهور ماؤه احلل ميتته  وقال الشافعي



واء والتطهر به جائز وال أكره املاء املشمس ماحل أو بئر أو مساء أو برد أو ثلج مسخن وغري مسخن فس
وما عدا ذلك من ماء ورد أو  .إيه يورث الربص :إال من جهة الطب لكراهية عمر عن ذلك وقوله

شجر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو يبيذ أو ماء بل يف خبز أو غري ذلك مما ال يقع عليه اسم ماء 
 فال جيوز التطهر  مطلق حىت يضاف إىل ما خالطه أو خرج منه

 باب اآليية  

  :ويتوضأ يف جلود امليتة إذا دبغت واحتج بقوله صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي رمحه اهلل 

وكذلك جلود ما ال يؤكل حلمه من السباع إذا دبغت إال جلد  :قال .أميا إهاب دبغ فقد طهر  
لدباغ إال اإلهاب وحده ولو كان وال يطهر با :قال .كلب أو خنزير ألهنما جنسان ومها حيان

الصوف والشعر والريش ال ميوت مبوت ذوات الروح أو كان يطهر بالدباغ كان ذلك يف قرن امليتة 
وال يدهن يف عظم فيل واحتج  :قال .وسنها وجاز يف عظمها أليه قبل الدباغ وبعده سواء

  .الوضوء فيه وإن مل يدبغفأما جلد كل ذكي يؤكل حلمه فال بأس ب :بكراهية ابن عمر لذلك قال

الذي يشرب يف   .وال أكره من اآليية إال الذهب والفضة لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال 
وأكره ما ضبب بالفضة لئال يكون شاربا على  :قال .آيية الفضة إمنا جيرجر يف جوفه يار جهنم  

توضأ عمر  .علم جناستهوال بأس بالوضوء من ماء مشرك وبفضل وضوئه ما مل ي :قال .فضة
  .رضي اهلل عنه من ماء يف جرة يصرايية

  
 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن

 العرب وال 
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 ا حكاه احلذف كم -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  



 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 ال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي و  
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 باب السواك  

اإلستيقاظ من النوم واألزم  :وأحب السواك للصلوات وعند كل حال تغري فيه الفم :قال الشافعي 
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم   :وكل ما يغري الفم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

  .ولو كان واجبا ألمرهم به شق أو مل يشقق :اك عند كل صالة  قال الشافعيبالسو
  
 باب يية الوضوء  

وال جيزئ طهارة من غسل وال وضوء وال تيمم إال بنية واحتج على من أجاز الوضوء  :قال الشافعي 
ومها طهارتان وال جيوز التيمم بغري يية  .األعمال بالنيات    :بغري يية بقوله صلى اهلل عليه وسلم

وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو جلنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن  :قال .فكيف يفترقان
وإن يوى فتوضأ مث عزبت ييته أجزأته يية واحدة ما مل حيدث يية أن يتربد  :قال .صلى به فريضة

  .أو يتنظف باملاء فيعيد ما كان غسله لتربد أو تنظف
  
 باب سنة الوضوء  

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى  :ل الشافعيقا 
إذا استيقظ أحدكم من يومه فال يغمس يده يف اإلياء حىت يغسلها ثالثا فإيه ال   :اهلل عليه وسلم قال



من يوم فإذا قام الرجل إىل الصالة  :قال .أشك يف ثالث :قال املزين .يدري أين باتت يده  
أو كان غري متوضىء فأحب أن يسمي اهلل م يغرف من إيائه على يديه ويغسلهما ثالثا مث يدخل يده 
اليمىن يف اإلياء فيغرف غرفة لفيه وأيفه ويتمضمض ويستنشق ثالثا ويبلغ خياشيمه املاء إال أن يكون 

ر رأسه إىل أصول أذييه صائما فريفق مث يغرف املاء الثايية بيديه فيغسل وجهه ثالثا من منابت شع
ومنتهى اللحية إىل ما أقبل من وجهه وذقنه فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها وإن يبتت حليته 

وعارضاه أفاض املاء على حليته وعارضيه وإن مل يصل املاء إىل بشرة وجهه اليت حتت الشعر أجزأه إذا 
رى مثل ذلك ويدخل املرفقني يف الوضوء يف كان شعره كثريا مث يغسل ذراعه اليمىن إىل املرفق مث اليس

الغسل ثالثا ثالثا وإن كان أقطع اليدين غسل ما بقي منهما إىل املرفقني وإن كان أقطعهما من املرفقني 
فال فرض عليه فيهما وأحب أن لو مس موضعه املاء مث ميسح رأسه ثالثا وأحب أن يتحرى مجيع رأسه 

ما إىل قفاه مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه وميسح أذييه وصدغيه يبدأ مبقدم رأسه مث يذهب هب
 ظاهرمها وباطنهما مباء جديد ويدخل إصبعيه يف صماخي أذييه مث يغسل رجليه ثالثا ثالثا 
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إىل الكعبني والكعبان مها الناتئان ومها جمتمع مفصل الساق والقدم وعليهما الغسل كاملرفقني وخيلل   

عهما ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقيط بن صربة بذلك وذلك أكمل الوضوء إن شاء أصاب
 .وأحب أن مير املاء على ما سقط من اللحية عن الوجه وإن مل يفعل ففيها قوالن :قال .اهلل

ما قلت أيا جيزيه أشبه بقوله أليه ال جيعل  :قال املزين .جيزيه يف أحدمها وال جيزيه يف اآلخر :قال
سقط من منابت شعر الرأس من الرأس فكذلك يلزمه أن ال جيعل ما سقط من منابت شعر الوجه من 

وإن غسل وجهه مرة ومل يغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلياء ومل يكن  :قال الشافعي .الوجه
سه فيهما قذر وغسل ذراعيه مرة مرة ومسح بعض رأسه بيده أو ببعضها ما مل خيرج عن منابت شعر رأ

والنزعتان من  :أجزأه واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته قال الشافعي
الرأس وغسل رجليه مرة مرة وعم بكل مرة ما غسل أجزأه واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ 



 :مرتني مرتني مث قال هذا وضوء ال يقبل اهلل تبارك وتعاىل صالة إال به  مث توضأ  :مرة مرة مث قال

هذا وضوئي   :مث توضأ ثالثا ثالثا مث قال .من توضأ مرتني مرتني آتاه اهلل أجره مرتني   
ويف تركه أن يتمضمض  :قال .ووضوء األيبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم  

ن الرأس فيجزي مسحه ويستنشق وميسح أذييه ترك للسنة وليست األذيان من الوجه فيغسال وال م
واحتج بأيه ملا مل يكن على ما فوق األذيني مما يليهما من الرأس وال  .عليهما فهما سنة على حياهلما

على ما وراءمها مما يلي منابت الشعر الرأس إليهما وال على ما يليهما إىل العنق مسح وهو إىل الرأس 
ايتا من الرأس أجزأ من حج حلقهما عن لو ك :قال املزين .أقرب كايت األذيان من الرأس أبعد

والفرق بني ما جيزي من مسح بعض  :قال الشافعي .تقصري الرأس فصح أهنما سنة على حياهلما
أن مسح الوجه بدل من الغسل يقوم مقامه ومسح  :الرأس وال جيزي إال مسح كل الوجه يف التيمم

أجزأه واحتج يف ذلك بابن  وإن فرق وضوءه وغسله :قال .بعض الرأس أصل ال بدل من غريه
وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه رجع إىل ذراعيه فغسلهما حىت يكويا بعد وجهه حىت يأيت  :عمر قال

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا   :الوضوء والء كما ذكره اهلل تبارك وتعاىل قال
فإن صلى بالوضوء على غري والء  .برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني  وهكذا قرأه املزين إىل الكعبني

إن الصفا واملروة   :رجع فبىن على الوالء من وضوئه وأعاد الصالة واحتج بقول اهلل عز وجل وعز
 يبدأ   :فبدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالصفا وقال .من شعائر اهلل  
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جزأه وال حيمل املصحف وال ميسه إال طاهرا وال وإن قدم يسرى قبل ميىن أ :قال .مبا بدأ اهلل به    

  .إن قدم الوضوء وأخر يعيد الوضوء والصالة :قال أبو إبراهيم .ميتنع من قراءة القرآن إال جنبا
  
 باب اإلستطابة  

 .أخربيا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل :قال الشافعي 

إمنا أيا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم   :ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالعن أيب هريرة أن رسو



وهنى عن  .إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها بغائط وال ببول وليستنج بثالثة أحجار  
وذلك يف الصحارى ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد جلس على  :قال الشافعي .الروث والرمة
وإن جاء من الغائط أو خرج  :قال .بيت املقدس فدل أن البناء خمالف للصحارى لبنتني مستقبل

من ذكره أومن دبره شيء فليستنج باملاء وليستطب بثالثة أحجار ليس فيها رجيع وال عظم وال ميسح 
حبجر قد مسح به مرة إال أن يكون قد طهره باملاء واإلستنجاء من البول كاإلستنجاء من اخلالء 

وإن استطاب مبا يقوم مقام احلجارة من اخلزف واآلجر وقطع اخلشب وما أشبهه  .شمالهويستنجي ب
 :وقال يف القدمي .فأيقى ما هنالك أجزأه ما مل يعد املخرج فإن عدا املخرج فال جيزئه فيه إال املاء

 أن يستطيب باألحجار إذا مل ينتشر منه إال ما ينتشر من العامة يف ذلك املوضع وحوله والفرق بني
يستطيب بيمينه فيجزئ وبالعظم فال جيزئ أن اليمني أداة والنهي عنها أدب واإلستطابة طهارة والعظم 
ليس بطاهر فإن مسح بثالثة أحجار فلم ينق أعاد حىت يعلم أيه مل يبق أثرا إال أثريا الصقا ال خيرجه إال 

ثالثة أحرف كان كثالثة أحجار إذا املاء وال بأس باجللد املدبوغ أن يستطاب به وإن استطاب حبجر له 
والذي يوجب الوضوء الغائط والبول  :قال الشافعي .أيقى وال جيزئ أن يستطيب بعظم وال جنس

والنوم مضطجعا وقائما وراكعا وساجدا وزائال عن مستوى اجللوس قليال كان النوم أو كثريا والغلبة 
ريح خيرج من الدبر ومالمسة الرجل على العقل جبنون أو مرض مضطجعا كان أو غري مضطجع وال

املرأة واملالمسة أن يفضي بشيء منه إىل جسدها أو تفضي إليه ال حائل بينهما أو يقبلها ومس الفرج 
ببطن الكف من يفسه ومن غريه من الصغري والكبري واحلي وامليت والذكر واأليثى وسواء كان الفرج 

 وضوء على من مس ذلك من هبيمة أليه ال حرمة هلا قبال أو دبرا أو مس احللقة يفسها من الدبر وال
 وال تعبد عليها وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو 

   
 

 3120 :صفحة 
 
 :قال .غريه فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت وال استنجاء على من يام أو خرج منه ريح  

أن أصحاب رسول اهلل  :ني أن أوجبه عليه ملا روى أيس بن مالكوحنب للنائم قاعدا أن يتوضأ وال يب



 :صلى اهلل عليه وسلم كايوا ينتظرويه العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما

لو صريا إىل النظر كان إذا  :قد قال الشافعي :قال املزين .أيه كان ينام قاعدا ويصلي فال يتوضأ
وروي عن صفوان بن عسال أيه  :قلت أيا :قال املزين .وضأ بأي حاالته كانغلب عليه النوم ت

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمريا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن ال ينزع خفافنا ثالثة أيام  :قال
فلما جعلهن النيب صلى اهلل عليه  :قال املزين .ولياليهن إال من جنابة لكن من بول وغائط ويوم

مي هو وأمي يف معىن احلدث واحدا استوى احلدث يف مجيعهن مضطجعا كان أو قاعدا ولو وسلم بأ
اختلف حدث النوم إلختالف حال النائم الختلف كذلك حدث الغائط والبول وألبايه عليه السالم 

وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .كما أبان أن األكل يف الصوم عامدا مفطر وياسيا غري مفطر
من  :مع ما روي عن عائشة .العينان وكاء السه فإذا يامت العينان استطلق الوكاء    :لأيه قا

وعن  .من استجمع يوما فعليه الوضوء :وعن أيب هريرة .استجمع يوما مضطجعا أو قاعدا
فهذا اختالف يوجب النظر وقد جعله الشافعي  :قال املزين .إذا يام قاعدا أو قائما توضأ :احلسن

واحتج  .معىن من أغمي عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم يف معناه كيف كان توضأ يف النظر يف
قبلة الرجل امرأته  :وبقول ابن عمر .أو المستم النساء    :يف املالمسة بقول اهلل جل وعز

واحتج يف مس الذكر  .وعن ابن مسعود قريب من معىن قول ابن عمر .وجسها بيده من املالمسة
وقاس  .إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ    :ول اهلل صلى اهلل عليه وسلمحبديث بسرة عن رس

واحتج بأن النيب  .إذا مست املرأة فرجها توضأت :الدبر بالفرج مع ما روي عن عائشة أهنا قالت
فكايت األمة يف معىن العبد  .من أعتق شركا له يف عبد قوم عليه    :صلى اهلل عليه وسلم قال
وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من  :قال .الذكرفكذلك الدبر يف معىن 

غري خمرج احلدث فال وضوء يف ذلك كما أيه ال وضوء يف اجلشاء املتغري وال البصاق خلروجهما من غري 
واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة  .خمرج احلدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القيء من جسده

 :وعن ابن عباس .بني أصبعيه مث قام إىل الصالة ومل يغسل بيدهبوجهه فخرج منها دم فدلكه 

وعن  .وعن ابن املسيب أيه رعف فمسح أيفه بصوفة مث صلى .اغسل أثر احملاجم عنك وحسبك
 القاسم ليس على 
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 وليس يف قهقهة املصلي وال فيما مست النار وضوء ملا روي عن النيب صلى :قال .احملتجم وضوء  

وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد  :قال .اهلل عليه وسلم أيه أكل كتف شاة فصلى ومل يتوضأ
ومن استيقن الطهر مث شك يف احلدث أو استيقن احلدث مث شك يف الطهر فال  :قال .والسهو سواء

  .يزول اليقني بالشك
  
 باب ما يوجب الغسل  

ن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن أخربيا الثقة هو الوليد بن مسلم ع :قال الشافعي 
إذا التقى اخلتايان فقد وجب الغسل  فعلته أيا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   :عائشة أهنا قالت

  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ورواه من جهة أخرى عن عائشة أهنا قالت .فاغتسلنا

حدثنا موسى بن عامر الدمشقي  :حدثنا إبراهيم قال :قال .إذا التقى اخلتايان وجب الغسل  
وإذا التقى اخلتايان  :حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي يف هذا احلديث مثله قال :وغريه قالوا

التقى  :والتقاؤمها أن تغيب احلشفة يف الفرج فيكون ختايه حذاء ختاهنا فذاك التقاؤمها كما يقال
التقاء اخلتايني أن حياذي  :قال املزين .تضاما فقد وجب الغسل عليهماالفارسان إذا حتاذيا وإن مل ي

ختان الرجل ختان املرأة ال أن يصيب ختايه ختاهنا وذلك أن ختان املرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل 
إذا حاذى الفارس الفارس  :العرب تقول :ومسعت الشافعي يقول :قال املزين .من ختان املرأة
وإن أيزل املاء الدافق متعمدا أو يائما أو كان ذلك من املرأة فقد  :ل الشافعيقا .التقى الفارسان

وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي بوجب الغسل هو املين األبيض الثخني الذي يشبه رائحة الطلع 
 .فمىت خرج املين من ذكر الرجل أو رأت املرأة املاء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء

  .وتغتسل احلائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها :الق
  

 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أيه ملا ثبت 



  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه   
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 باب غسل اجلنابة  

يبدأ اجلنب فيغسل يديه ثالثا قبل إدخاهلما اإلياء مث يغسل ما به من األذى مث يتوضأ  :قال الشافعي 
خيلل هبا أصول شعره مث حيثي على رأسه ثالث حثيات وضوءه للصالة مث يدخل أصابعه العشر يف اإلياء 

 .مث يفيض املاء على جسمه حىت يعم مجيع جسده وشعره ومير يديه على ما قدر عليه من جسده

فإن ترك إمرار يديه على جسده فال  :قال .وروي حنو هذا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اء على جلده دليل على أيه إن مل يدلكه أجزأه ويف إفاضة النيب صلى اهلل عليه وسلم امل .يضره

ويف أمره اجلنب املتيمم إذا وجد املاء اغتسل  :قال .إذا وجدت املاء فأمسسه جلدك    :وبقوله
وإن ترك الوضوء للجنابة واملضمضة  :قال .ومل يأمره بوضوء دليل على أن الوضوء ليس بفرض
اإلستنشاق وقد فرض اهلل تبارك وتعاىل غسل الوجه واإلستنشاق فقد أساء وجيزئه ويستأيف املضمضة و

من احلدث كما فرض غسله مع سائر البدن من اجلنابة فكيف جيزئه ترك املضمضة واإلستنشاق من 



أحدمها وال جيزئه من اآلخر وكذلك غسل املرأة إال أهنا حتتاج من غمر ضفائرها حىت يبلغ املاء أصول 
  .جلالشعر إىل أكثر مما حيتاج إليه الر

إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأيقضه  :وروي أن أم سلمة سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت 
ال إمنا يكفيك أن حتثي عليه ثالث حثيات من ماء مث تفيضي عليك املاء    :للغسل من اجلنابة فقال

زأها وأحب أن يغلغل املاء يف أصول الشعر وكلما وصل املاء إىل شعرها وبشرها أج :قال .
وكذلك غسلها من احليض والنفاس وملا أمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالغسل من احليض 

 .تتبعي هبا أثر الدم :خذي فرصة والفرصة القطعة من مسك فتطهري هبا  فقالت عائشة  :قال

غسل وما بدأ به الرجل واملرأة يف ال .فإن مل جتد فطيبا فإن مل تفعل فاملاء كاف :قال الشافعي
  وإن أدخل اجلنب أو احلائض أيديهما يف اإلياء وال جناسة :قال .أجزأمها

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب  والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  صمنا مخسة كما ادعاه أبو :أفصح هذا إن ثبت  
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 باب فضل اجلنب وغريه  

 :أخربيا مالك بن أيس عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس بن مالك قال :قال الشافعي 

رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتى بالوضوء فوضع يده يف اإلياء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه 
كان  :وعن ابن عمر أيه قال .فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه حىت توضأ الناس من عند آخرهم

وروي عن  .الرجال والنساء يتوضؤوا يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف إياء واحد مجيعا
جلنابة كنت أغتسل أيا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إياء واحد تعين من ا :عائشة أهنا قالت

وال بأس أن  :قال الشافعي .وأهنا كايت تغسل رأس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي حائض
يتوضأ ويغتسل بفضل اجلنب واحلائض ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إياء واحد 

  .فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه

وكذلك  .بنجس إمنا تعبد أن مياس املاء يف بعض حاالتهوليست احليضة يف اليد وال املؤمن  :قال 
ما روى ابن عمر أن كل واحد منهما توضأ بفضل صاحبه يف كل ذلك داللة أيه ال توقيت مبا يتطهر 

 .به املغتسل واملتوضىء إال على ما أمره اهلل به وقد خيرق بالكثري فال يكفي ويرفق بالقليل فيكفي

  ي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه توضأوأحب أن ال ينقص عما رو :قال

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 قدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املت (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  



 وط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سق  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
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 باب التيمم  

ر أو جاء أحد منكم من وإن كنتم مرضى أو على سف  :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي 
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه تيمم فمسح  .الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء  

ومعقول إذا كان بدال من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على  :قال .وجهه وذراعيه
لليدين إىل املرفقني قال ضربة للوجه وضربة  :وعن ابن عمر أيه قال .ما يؤتى بالوضوء عليه

والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد وهو التراب من كل أرض سبخها ومدرها  :الشافعي
وبطحائها وغريه مما يعلق باليد منه غبار ما مل ختالطه جناسة وينوي بالتيمم الفريضة فيضرب على التراب 

ت يف الوضوء مث يضرب ضربة ضربة ويفرق أصابعه حىت يثري التراب مث ميسح بيده وجهه كما وصف
أخرى كذلك مث ميسح ذراعه اليمىن فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمىن وأصابعها مث ميرها على 



ظهر الذراع إىل مرفقه مث يدير كفه إىل بطن الذراع مث يقبل هبا إىل كوعه مث ميرها على ظهر إهبامه 
اليسرى كما وصفت يف اليمىن وميسح  ويكون بطن كفه اليمىن مل ميسها شيء من يده فيمسح هبا

إحدى الراحتني باألخرى وخيلل بني أصابعهما فإن أبقى شيئا مما كان مير عليه الوضوء حىت صلى أعاد 
ما بقي عليه من التيمم مث يصلي وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود وميسح يديه حىت يكويا 

ولو يسي اجلنابة فتيمم  :قال .يه على اليمىن أجزأهبعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى يد
ليس على احملدث  :قال املزين .للحدث أجزأه أليه لو ذكر اجلنابة مل يكن عليه أكثر من التيمم

عندي معرفة أي اإلحداث كان منه وإمنا عليه أن يتطهر للحدث ولو كان عليه معرفة أي األحداث 
ليه لوجب لو توضأ من ريح مث علم أن حدثه بول أو اغتسلت كان منه كما عليه معرفة أي الصلوات ع

امرأة تنوي احليض وإمنا كايت جنبا أو من حيض وإمنا كايت يفساء مل جيزئ أحدا منهم حىت يعلم 
احلدث الذي تطهر منه وال يقول هبذا أحد يعلمه ولو كان الوضوء حيتاج إىل النية ملا يتوضأ له ملا جاز 

ف أو لصالة على جنازة أو تطوع أن يصلي به الفرض فلما صلى به الفرض ومل ملن يتوضأ لقراءة مصح
 .يتوضأ للفرض أجزأه أن ال ينوي ألي الفروض وال ألي اإلحداث توضأ وال ألي اإلحداث اغتسل

وإذا وجد اجلنب املاء بعد التيمم اغتسل وإذا وجده الذي ليس جبنب توضأ وإذا تيمم ففرغ من  :قال
املاء مث رأى املاء فعليه أن يعود إىل املاء وإن دخل يف الصالة مث رأى املاء بعد دخوله تيممه بعد طلب 

 وقال  .بىن على صالته وأجزأته الصالة
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وجود املاء عندي ينقض طهر التيمم يف الصالة وغريها سواء كما أن ما يقض الطهر يف  :املزين  

منع يقض طهره الصالة ملا ضره احلدث يف الصالة وقد أمجعوا الصالة وغريها سواء ولو كان الذي 
والشافعي معهم أن رجلني لو توضأ أحدمها وتيمم اآلخر يف سفر لعدم املاء أهنما طاهران وأهنما قد أديا 
فرض الطهر فإن أحدث املتوضىء ووجد املتيمم املاء أهنما يف يقض الطهر قبل الصالة سواء فلم ال كايا 

ر بعد الدخول فيها سواء وما الفرق وقد قال يف مجاعة العلماء أن عدة من مل حتض يف يقض الطه



الشهور فإن اعتدت هبا إال يوما مث حاضت أن الشهور تنتقض لوجود احليض يف بعض الطهر فكذلك 
التيمم ينتقض وإن كان يف الصالة وجود املاء كما ينتقض طهر املتوضئ إن كان يف الصالة إذا كان 

وال جيمع بالتيمم صاليت فرض بل جيدد لكل فريضة طلبا  :قال .هذا عندي بقوله أوىلاحلدث و
ال  :وقول ابن عباس .إذا قمتم إىل الصالة    :للماء وتيمما بعد الطلب األول لقوله جل وعز

ويصلي بعد الفريضة النوافل وعلى اجلنائز ويقرأ يف املصحف  :قال .تصلي املكتوبة إال بتيمم
  .القرآن وإن تيمم بزرييخ أو يورة أو ذراوة وحنوه مل جيزه ويسجد سجود

  
 باب جامع التيمم  

وليس للمسافر أن يتيمم إال بعد دخول وقت الصالة وإعواز املاء بعد طلبه وللمسافر  :قال الشافعي 
 وال :أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر واحتج يف ذلك بظاهر القرآن وبأثر ابن عمر

يتيمم مريض يف شتاء وال صيف إال من به قرح له غور أو به ضىن من مرض خياف إن ميسه املاء أن 
  .يكون منه التلف أو يكون منه املرض املخوف ال لشني وال إلبطاء برء

وإن كان يف بعض جسده  :قال .يتيمم إذا خاف إن مسه املاء شدة الضين :يف القدمي :قال 
ليه ويتيمم ال جيزئه أحدمها دون اآلخر وإن كان على قرحه دم خياف إن دون بعض غسل ما ال ضرر ع

غسله تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم وإذا كان يف املصر يف حش أو موضع جنس أو مربوطا على 
ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا يزع اللصوق وأعاد  :قال .خشبة صلى يومىء ويعيد إذا قدر

ع الكسر وال يضعها إال على وضوء كاخلفني فإن خاف الكسري غري متوضئ وال يعدو باجلبائر موض
 .ميسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء :أحدمها :التلف إذا ألقيت اجلبائر ففيها قوالن

ال يعيد وإن صح حديث علي رضي اهلل عنه أيه ايكسر إحدى زيديه فأمره النيب صلى  :والقول اآلخر
 أن ميسح على اجلبائر قلت به وهذا مما أستخري اهلل عليه وسلم 
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أوىل قوليه باحلق عندي أن جيزئه وال يعيد وكذلك كل ما عجز عنه املصلي  :قال املزين .اهلل فيه  
وفيما رخص له يف تركه من طهر وغريه وقد أمجعت العلماء والشافعي معهم أن ال تعيد املستحاضة 

دائم والنجس قائم وال املريض الواجد للماء وال الذي معه املاء خياف العطش إذا واحلدث يف صالهتا 
صليا بالتيمم وال العريان وال املسايف يصلي إىل غري القبلة يومىء إمياء فقضى ذلك من إمجاعهم على 

من كان معه ماء يوضئه يف سفره  :وقد قال الشافعي .طرح ما عجز عنه املصلي ورفع اإلعادة
وكذلك من على قروحه مث خياف إن غسلها كمن  :قال املزين .لعطش فهو كمن مل جيدوخاف ا

وال يتيمم صحيح يف مصر ملكتوبة وال جلنازة ولو جاز ما قال غريي  :قال الشافعي .ليس به جنس
يتيمم للجنازة خلوف الفوت لزمه ذلك لفوت اجلمعة واملكتوبة فإذا مل جيز عنده لفوت األوكد كان من 

قال  .وروي عن ابن عمر أيه كان ال يصلي على جنازة إال متوضئا .وز فيما دويه أبعدأن جي
 .وإن كان معه يف السفر من املاء ما ال يغسله للجنابة غسل أي بديه شاء وتيمم وصلى :الشافعي

 .وقال يف القدمي ألن املاء ال يطهر بديه .يتيمم وال يغسل من أعضائه شيئا :وقال يف موضع آخر

هذا أشبه باحلق عندي ألن كل بدل لعدم فحكم ما وجد من بعض املعدوم  :قلت أيا :املزينقال 
حكم العدم كالقاتل خطأ جيد بعض رقبة فحكم البعض كحكم العدم وليس عليه إال البدل ولو لزمه 

وال  .غسل بعضه لوجود بعض املاء وكمال البدل لزمه عتق بعض رقبة لوجود البعض وكمال البدل
وأحب تعجيل التيمم  :قال الشافعي .ذا أحد يعلمه ويف ذلك دليل وباهلل التوفيقبقول هب

لو أخره إىل آخر الوقت رجاء أن جيد املاء كان أحب  :وقال يف اإلمالء .الستحبايب تعجيل الصالة
كأن التعجيل بقوله أوىل ألن السنة أن يصلي ما بني أول الوقت  :قلت أيا :قال املزين .إيل

فإن مل جيد  :قال .ا كان أعظم ألجره يف أداء الصالة بالوضوء فالتيمم مثله وباهلل التوفيقوآخره فلم
املاء مث علم أيه كان يف رحله أعاد وإن وجده بثمن يف موضعه وهو واجد الثمن غري خائف إن اشتراه 

مم ولو كان مع اجلوع يف سفره فليس له التيمم وإن أعطيه بأكثر من الثمن مل يكن عليه أن يشتريه ويتي
رجل ماء فأجنب رجل وطهرت امرأة من احليض ومات رجل ومل يسعهم املاء كان امليت أحبهم إيل 

ويتيمم احليان ألهنما قد يقدران على املاء وامليت إذا دفن مل يقدر على غسله  .أن جيودوا باملاء عليه
  .وأدوا مثنه يف مرياثه فإن كان مع امليت ماء فهو أحقهم به فإن خافوا العطش شربوه وميموه
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 باب ما يفسد املاء  

وإذا وقع يف اإلياء يقطة مخر أو بول أو دم أو إي جناسة كايت مما يدركه الطرف فقد  :قال الشافعي 
فسد املاء وال جتزئ به الطهارة وإن توضأ رجل مث مجع وضوءه يف إياء يظيف مث توضأ به أو غريه مل 

وال شك  .يه أدى به الوضوء الفرض مرة وليس بنجس ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأجيزه أل
أن من بلل الوضوء ما يصيب ثيابه وال يعلمه غسله وال أحدا من املسلمني فعله وال يتوضأ به ألن على 

اء من الناس تعبدا يف أيفسهم بالطهارة من غري جناسة وليس على ثوب وال أرض تعبد وال أن مياسه م
وإذا ولغ الكلب يف اإلياء فقد جنس املاء وعليه أن يهريقه ويغسل منه اإلياء سبع مرات  .غري جناسة

فإن كان يف حبر ال جيد فيه ترابا  :قال .أوالهن بالتراب كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن ال  :أحدمها :ففيه قوالنفغسله مبا يقوم مقام التراب يف التنظيف من أشنان أو خنالة أو ما أشبهه 

يطهر مبا يكون خلفا من تراب أو أيظف منه كما وصفت  :واآلخر .يطهر إال بأن مياسه التراب
هذا أشبه بقوله أليه جعل اخلزف يف اإلستنجاء  :قلت أيا :قال املزين .كما يقول يف اإلستنجاء

راب أليه ينقي إيقاءه أو أكثر وكما كاحلجارة ألهنا تنقي إيقاءها فكذلك يلزمه أن جيعل األشنان كالت
جعل ما عمل عمل القرظ والشث يف اإلهاب يف معىن القرظ والشث فكذلك األشنان يف تطهري اإلياء 

ويغسل اإلياء من النجاسة  :قال .الشث شجرة تكون باحلجاز :قال املزين .يف معىن التراب
ا مس الكلب واخلنزير من املاء من وم .سوى ذلك ثالثا أحب إيل فإن غسله واحدة تأىن عليه طهر

واحتج بأن اخلنزير أسوأ حاال من الكلب فقاسه عليه وقاس ما  .أبداهنما جنسه وإن مل يكن فيهما قذر
سوى ذلك من النجاسات على أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أمساء بنت أيب بكر يف دم احليضة يصيب 

واحتج يف جواز الوضوء بفضل  .يوقت يف ذلك سبعا الثوب أن حتته مث تقرصه باملاء وتصلي فيه ومل
ما سوى الكلب واخلنزير حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه سئل أيتوضأ مبا أفضلت احلمر 

  .يعم ومبا أفضلت السباع كلها    :قال



  .أهنا ليست بنجس    :وحبديث أيب قتادة يف اهلرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

فدل على أيه ليس يف  .إذا سقط الذباب يف اإلياء فامقلوه    :بقوله عليه الصالة والسالمو 
وغمس الذباب يف اإلياء ليس يقتله  :قال .األحياء جناسة إال ما ذكرت من الكلب واخلنزير

 إن  :وقال يف موضع آخر .والذباب ال يؤكل فإن مات ذباب أو خنفساء أو حنومها يف إياء جنسه
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هذا أوىل بقول  :قال املزين .وقع يف املاء الذي ينجسه مثله جنسه إذا كان مما له يفس سائلة  

وإن وقعت فيه جرادة ميتة أو حوت مل تنجسه  :قال .العلماء وقوله معهم أوىل به من ايفراده عنهم
وأميا إهاب  :لقا .ولعاب الدواب وعرقها قياسا على بين آدم :قال .ألهنما مأكوالن ميتني

ميتة دبغ مبا يدبغ به العرب أو حنوه فقد طهر وحل بيعه وتوضىء فيه إال جلد كلب أو خنزير ألهنما 
  .جنسان ومها حيان وال يطهر بالدباغ عظم وال صوف وال شعر أليه قبل الدباغ وبعده سواء

  
 باب املاء الذي ينجس والذي ال ينجس  

لوليد بن كثري املخزومي عن حممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهلل بن أخربيا الثقة عن ا :قال الشافعي 
إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا   :عبد اهلل بن عمر عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال

وروى الشافعي أن ابن جريج رواه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بإسناد ال حيضر  .أو قال خبثا
 .إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا    :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالالشافعي ذكره 

وقد رأيت قالل هجر فالقلة تسع قربتني أو  :قال ابن جريج .بقالل هجر    :وقال يف احلديث
وقرب احلجاز  :قال .فاإلحتياط أن تكون القلتان مخس قرب :قال الشافعي .قربتني وشيئا

يا رسول اهلل إيك تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها احملايض وحلوم  :واحتج بأيه قيل .كبار
ومعي ال ينجسه شيء إذا كان  :قال .املاء ال ينجسه شيء    :الكالب وما ينجي الناس فقال

خلق املاء طهورا ال   :وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال .كثريا مل يغريه النجس
وقال فيما روي عن ابن عباس أيه يزح زمزم من زجني  .ه أو طعمه  ينجسه شيء إال ما غري رحي



أربع ال خيبثن  فذكر املاء وهو   :مات فيها إيا ال يعرفه وزمزم عنديا وروي عن ابن عباس أيه قال
 .ال خيالف النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا ال واجبا

كان املاء مخس قرب كبار من قرب احلجاز فوقع فيه دم أو أي جناسة كايت فلم تغري وإذا  :قال
طعمه وال لويه وال رحيه مل ينجس وهو حباله ألن فيه مخس قرب فصاعدا وهذا فرق ما بني الكثري الذي 

أو ال ينجسه إال ما غريه وبني القليل الذي ينجسه ما مل يغريه فإن وقعت ميتة يف بئر فغريت طعمها 
وإذا كان املاء  :قال .رحيها أو لوهنا أخرجت امليتة ويزحت البئر حىت يذهب تغريها فتطهر بذلك

أقل من مخس قرب فخالطته جناسة ليست بقائمة جنسته فإن صب عليه ماء أو صب على ماء آخر حىت 
 يكون املاءان مجيعا 
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فإن فرقا بعد ذلك مل ينجسا  :قال .احبهمخس قرب فصاعدا فطهرا مل ينجس واحد منهما ص  

بعد ما طهرا إال بنجاسة حتدث فيهما وإن وقع يف املاء القليل ما ال خيتلط به مثل العنرب أو العود أو 
الدهن الطيب فال بأس به أليه ليس خموضا به وإذا كان معه يف السفر إياءان يستيقن أن أحدمها قد جنس 

نجس على األغلب عنده وتوضأ بالطاهر ألن الطهارة متكن واملاء واآلخر ليس ينجس تأخى وأراق ال
  .على أصله طاهر

  
 باب املسح على اخلفني  

أخربيا الثقفي يعين عبد الوهاب عن املهاجر أيب خملد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن  :قال الشافعي 
ياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرخص للمسافر ثالثة أيام ول :أبيه

وإذا تطهر الرجل املقيم بغسل أو وضوء مث أدخل رجليه  :قال .تطهر ولبس خفيه أن ميسح عليهما
اخلفني ومها طاهرتان مث أحدث فإيه ميسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إىل الوقت 

ىل الوقت الذي أحدث فيه وإذا جاوز الذي أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثالثة أيام ولياليهن إ
الوقت فقد ايقطع املسح فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت املسح أعاد غسل رجليه والصالة 



ولو مسح يف احلضر مث سافر أمت مسح مقيم ولو مسح مسافرا مث أقام مسح مسح متيم وإذا توضأ فغسل 
خلف مل جيزئه إذا أحدث أن ميسح حىت إحدى رجليه مث أدخلها اخلف مث غسل األخرى مث أدخلها ا

يكون طاهرا بكماله قبل لباسه أحد خفيه فإن يزع اخلف األول امللبوس قبل متام طهارته مث لبسه جاز له 
كيفما صح لبس خفيه على طهر  :قال املزين .أن ميسح ألن لباسه مع الذي قبله بعد كمال الطهار

من مقدم اخلف شيء بان منه بعض الرجل وإن قل وإن خترق  :قال الشافعي .جاز له املسح عندي
مل جيزه أن ميسح على خف غري ساتر جلميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكعبني مل يضره ذلك وال 

ميسح على اجلوربني إال أن يكون اجلوربان جملدي القدمني إىل الكعبني حىت يقوما مقام اخلفني وما لبس 
 :قال يف القدمي .أن ميسح عليه وال ميسح على جرموقني من خف خشب أو ما قام مقامه أجزأه

وال أعلم بني العلماء يف ذلك اختالفا وقوله معهم أوىل به  :قلت أيا :قال املزين .ميسح عليهما
 .من ايفراده عنهم وزعم إمنا أريد باملسح على اخلفني املرفق فكذلك اجلرموقان مرفق وهو باخلف شبيه

  .ويف القدمي وكتاب ابن أيب ليلى يتوضأ .سحهما غسل قدميهوإن يزع خفيه بعد م :قال

 والذي قبل هذا أوىل ألن غسل األعضاء ال ينتقض يف السنة إال باحلدث  :قلت أيا :قال املزين 
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وإمنا ايتقض طهر القدمني ألن املسح عليهما كان لعدم ظهورمها كمسح التيمم لعدم املاء فلما كان   

املعدوم من املاء بعد املسح يبطل املسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمني بعد املسح وجود 
يبطل املسح وبوجب الغسل وسائر األعضاء سوى القدمني مغسول وال غسل عليها ثايية إال حبدث 

  .ثان
  
 باب كيف املسح على اخلفني  

ء بن حيوة عن كاتب املغرية عن املغرية أخربيا ابن أيب حيىي عن ثور بن يزيد عن رجا :قال الشافعي 
واحتج بأثر ابن عمر أيه كان ميسح  .بن شعبة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسح أعلى اخلف وأسفله

وأحب أن يغمس يديه يف املاء مث يضع كفه اليسرى حتت عقب اخلف  :قال .أعلى اخلف وأسفله



فإن  :قال .اقه واليسرى إىل أطراف أصابعهوكفه اليمىن على أطراف أصابعه مث مير اليمىن إىل س
مسح على باطن اخلف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه وكيفما أتى 

  .باملسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه
  
 باب الغسل للجمعة واألعياد  

االغتسال هلا ألن رسول اهلل صلى اهلل واالختيار يف السنة لكل من أراد صالة اجلمعه  :قال الشافعي 
الغسل واجب على كل حمتلم  يريد وجوب االختيار أليه قال صلى اهلل عليه   :عليه وسلم قال

وقال عمر لعثمان رضي اهلل عنهما  .من توضأ فيها ويعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل    :وسلم
لغسل ولو علما وجوبه لرجع عثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهلل كان يأمر با :حني راح

وجيزيه غسله هلا إذا كان بعد الفجر وإن كان جنبا فاغتسل هلما مجيعا  :قال .وما تركه عمر
 .وكذلك الغسل لألعياد سنة اختيارا :قال .وأحب الغسل من غسل امليت :قال .أجزأه

عيد مل جيزه من اجلنابة حىت وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصالة وإن يوى الغسل للجمعة وال
وأوىل الغسل أن جيب عندي بعد غسل اجلنابة الغسل من غسل امليت والوضوء من  .ينوي اجلنابة

مسه مفضيا إليه ولو ثبت احلديث بذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قلت به مث غسل اجلمعة وال 
ا مل يثبت فقد ثبت تأكيد غسل إذ :قال املزين .يرخص يف تركه وال يوجبه إجيابا ال جزئ غريه

اجلمعة فهو أوىل وأمجعوا إن مس خنزيرا أو مس ميتة أيه ال غسل وال وضوء عليه إال غسل ما أصابه 
  .فكيف جيب عليه ذلك يف أخيه املؤمن

  
 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 
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 باب حيض املرأة وطهرها واستحاضتها  

فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت   :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل :قال الشافعي 
قال  .من احمليض  فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل   :قال الشافعي .يطهرن  
باملرأة الدم يظرت فإن كان دمها ثخينا حمتدما يضرب وإذا اتصل  :قال .تطهرن باملاء :الشافعي

إىل السواد له رائحة فتلك احليضة يفسها فلتدع الصالة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم األمحر الرقيق 
املشرق فهو عرق وليست احليضة وهو الطهر وعليها أن تغتسل كما وصفت وتصلي ويأتيها زوجها 

فإذا ذهب قدرها   :أيام ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال وال جيوز هلا أن تستظهر بثالثة
إذا ذهب   :وال يقول هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم .يريد احليضة فاغسلي الدم عنك وصلي  

وإن مل ينفصل دمها مبا وصفت مث فتعرفه وكان مشتبها يظرت  :قال .قدرها  إال وهي به عارفة
مضى من دهرها فتركت الصالة للوقت الذي كايت حتيض فيه لقول إيل ما كان عليه حيضتها فيما 
لتنظر عدة الليايل واأليام اليت كايت حتيضهن من الشهر قبل أن   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 :قال .يصيبها ما أصاهبا فلتدع الصالة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث تصلي  

يض حيض مث إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلت وإن كان الدم مبتدئا ال والصفرة والكدرة يف أيام احل
معرفة هلا به أمسكت عن الصالة مث إذا جاوزت مخسة عشر يوما استيقت أهنا مستحاضة وأشكل وقت 
احليض عليها من االستحاضة فال جيوز هلا أن تترك الصالة إال أقل ما حتيض له النساء وذلك يوم وليلة 

وأكثر احليض مخسة عشر  :قال الشافعي .قضي الصالة أربعة عشر يومافعليها أن تغتسل وت
  .وأكثر النفاس ستون يوما

الذي يبتلى باملذي فال ينقطع مثل املستحاضة يتوضأ لكل صالة فريضة بعد غسل  :قال الشافعي 
  .فرجه ويعصبه

  
 ID ' '   قال و (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

 ما يكون م ) :تعاىل
  



  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 باب وقت الصالة واألذان والعذر فيه  

فإذا زالت  .اهية ووقت عذر وضرورةوقت مقام ورف :والوقت للصالة وقتان :قال الشافعي 
الشمس فهو أول وقت الظهر واألذان مث ال يزال وقت الظهر قائما حىت يصري ظل كل شيء مثله فإذا 
جاوز ذلك بأقل زيادة فقد دخل وقت والعصر واألذان مث ال يزال وقت العصر قائما حىت يصري ظل 

وز أن أقول فاتت ألن النيب صلى اهلل عليه كل شيء مثليه فمن جاوزه فقد فاته وقت االختيار وال جي
فإذا غربت  .من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر  :وسلم قال

الشمس فهو وقت املغرب واألذان وال وقت للمغرب إال وقت واحد فإذا غاب الشفق األمحر فهو أول 
ما حىت يذهب ثلث الليل وال أذان إال بعد وقت العشاء اآلخرة واألذان مث ال يزال وقت العشاء قائ

دخول وقت الصالة خال الصبح فإهنا يؤذن قبلها بليل وليس ذلك بقياس ولكن اتبعنا فيه النيب صلى اهلل 
مث ال يزال  .إن بالال ينادي بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم    :عليه وسلم لقوله

فر فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة منها فقد خرج وقتها وقت الصبح قائما بعد الفجر ما مل يس



فاعتمد يف ذلك على إمامة جربيل بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وملا روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
والوقت اآلخر هو وقت العذر والضرورة فإذا أغمي على رجل فأفاق  :قال .وسلم يف ذلك

ويصراين وبلغ صيب قبل مغيب الشمس بركعة أعادوا الظهر  وطهرت امرأة من حيض أو يفاس وأسلم
والعصر وكذلك قبل الفجر بركعة أعادوا املغرب والعشاء وكذلك قبل طلوع الشمس بركعة أعادوا 

واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .الصبح وذلك وقت إدراك الصلوات يف العذر والضرورات
س فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشم  :قال

تطلع الشمس فقد أدرك الصبح  وأيه مجع بني الظهر والعصر يف وقت الظهر بعرفة وبني املغرب 
  .والعشاء يف وقت العشاء مبزدلفة فدل على أن وقتهما للضرورات واحد

ليس هذا  :قال املزين .إن أدرك اإلحرام يف وقت اآلخرة صالمها مجيعا :وقد قال الشافعي 
عندي بشيء وزعم الشافعي أن من أدرك من اجلمعة ركعة بسجدتني أمتها مجعة ومن أدرك منها سجدة 

 .من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة    :أمتها ظهرا لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :قال املزين .الشافعي بسجدتنيومعىن قوله عندي إن مل تفته وإذا مل تفته صالها مجعة والركعة عند 

 من أدرك من الصالة ركعة قبل أن   :قلت وكذلك قوله عليه السالم
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ال يكون مدركا هلا إال بكمال سجدتني فكيف يكون مدركا  .تغرب الشمس فقد أدرك العصر    

  .هلا والظهر معها بإحرام قبل املغيب فأحد قوليه يقضي على اآلخر
  
 صفة األذان وما يقام له من الصلوات وال يؤذن  باب 

وال أحب للرجل أن يكون يف أذايه وإقامته إال مستقبال القبلة ال تزول قدماه وال  :قال الشافعي 
اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال   :وجهه عنها ويقول

أشهد أن ال  :سول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل مث يرجع فيمد صوته فيقولاهلل أشهد أن حممدا ر
إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل حي على الصالة 



أن واحتج ب .حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علم أبا حمذورة هذا األذان

ويلتوي يف حي على الصالة حي على الفالح ميينا ومشاال ليسمع النواحي وحسن أن يضع  :قال 
أصبعيه يف أذييه ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزأه وأحب رفع الصوت ألمر رسول اهلل 

واحتج  . يتكلم يف أذايه فإن تكلم مل يعد وما فات وقته أقام ومل يؤذنصلى اهلل عليه وسلم به وأن ال
بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم حبس يوم اخلندق حىت بعد املغرب هبوي من الليل فأمر بالال فأقام لكل 

صالة ومل يؤذن ومجع بعرفة بأذان وإقامتني ومبزدلفة بإقامتني ومل يؤذن فدل أن من مجع يف وقت األوىل 
منهما فبأذان ويف اآلخرة فبإقامة وغري أذان وال أحب ألحد أن يصلي يف مجاعة وال وحده إال بأذان 

ومن مسع املؤذن أحببت  .وأحب للمرأة أن تقيم فإن مل تفعل أجزأها .وإقامة فإن مل يفعله أجزأه
  .أن يقول مثل ما يقول إال أن يكون يف صالة فإذا فرغ قاله

قد قامت الصالة مرتني  :أخف منه يف احلضر واإلقامة فرادى إال أيه يقول وترك األذان يف السفر 
وكذلك كان يفعل أبو حمذورة مؤذن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن قال قائل قد أمر بالل بأن يوتر 

قد قال يف القدمي  :وقال املزين .فأيت تثين اهلل أكرب اهلل أكرب فتجعلها مرتني :قيل له .اإلقامة
الصالة خري من النوم مرتني ورواه عن بالل مؤذن النيب صلى اهلل  : أذان الصبح التثويب وهويزيد يف

عليه وسلم وعن علي رضي اهلل عنه وكرهه يف اجلديد ألن أبا حمذورة مل حيكه عن النيب صلى اهلل عليه 
 دخول النيب صلى وقياس قوليه أن الزيادة أوىل به يف األخبار كما أخذ يف التشهد بالزيادة ويف .وسلم

وأحب أن ال جيعل مؤذن  :قال .اهلل عليه وسلم البيت بزيادة أيه صلى فيه وترك من قال مل يفعل
 اجلماعة إال عدال ثقة إلشرافه على الناس وأحب أن يكون صيتا وأن 
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أحب اإلقامة يكون حسن الصوت أرق لسامعه وأحب أن يؤذن مترسال بغري متطيط وال يغين فيه و  

وأحب أن يكون املصلي به فاضال عاملا قارئا وأي الناس  :قال .إدراجا مبينا وكيفما جاء هبما أجزأ



أذن وصلى أجزأه وأحب أن يكون املؤذيون اثنني أليه الذي حفظناه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وال برزقهم اإلمام وهو جيد  وسلم بالل وابن أم مكتوم فإن كان املؤذيون أكثر أذيوا واحدا بعد واحد

متطوعا فإن مل جيد متطوعا فال بأس أن يرزق مؤذيا وال يرزقه إال من مخس اخلمس سهم النيب صلى اهلل 
وأحب األذان  .عليه وسلم وال جيوز أن يرزقه من الفيء وال من الصدقات ألن لكل مالكا موصوفا

ئمة ضمناء واملؤذيون أمناء فأرشد اهلل األئمة األ  :ملا جاء فيه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ويستحب لإلمام تعجيل الصالة ألول وقتها إال أن يشتد احلر فيربد هبا يف مساجد  .وغفر للمؤذيني  

وقد قال  .إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة    :اجلماعات ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
وأقل ما للمصلي يف أول  .لوقت رضوان اهلل وآخره عفو اهلل  أول ا  :النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقتها أن يكون عليها حمافظا ومن املخاطرة بالنسيان والشغل واآلفات خارجا ورضوان اهلل إمنا يكون 
  .للمحسنني والعفو يشبه أن يكون للمقصرين واهلل أعلم

قرآن وال جنازة إال متوجها إىل  وال جيوز ألحد صالة فريضة وال يافلة وال سجود :قال الشافعي 
البيت احلرام ما كان يقدر على رؤيته إال يف حالتني إحدامها النافلة يف السفر راكبا وطويل السفر 

وروي عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي على راحلته يف  .وقصريه سواء
يوتر على البعري وأن عليا رضي اهلل عنه كان السفر أينما توجهت به وأيه صلى اهلل عليه وسلم كان 

ويف هذا داللة على أن الوتر ليس بفرض وال فرض إال اخلمس  :قال الشافعي .يوتر على الراحلة
 :هل علي غريها فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لألعرايب حني قال

 فإن خفتم فرجاال أو ركبايا  :اخلوف لقول اهلل عز وجلال إال أن تطوع  واحلالة الثايية شدة  

مستقبلي القبلة وغري مستقبليها فال يصلي يف غري هاتني احلالتني إال يف البيت إن  :قال ابن عمر . 
كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فباإلجتهاد بالدالئل على صواب جهة القبلة فإن اختلف اجتهاد 

وقال  .تباع صاحبه فإن كان الغيم وخفيت الدالئل على رجل فهو كاألعمىرجلني مل يسع أحدمها ا
ومن دله من املسلمني وكان أعمى وسعه اتباعه وال يسع بصريا خفيت عليه الدالئل  :يف موضع آخر

 ال فرق بني من جهل  :قال املزين .اتباعه
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جعل الشافعي من خفيت عليه الدالئل كاألعمى  القبلة لعدم العلم وبني من جهلها لعدم البصر وقد  

ومن اجتهد فصلى إىل املشرق مث  :قال الشافعي .وال تتبع داللة مشرك حبال :قال .فهما سواء
رأى القبلة إىل الغرب استأيف ألن عليه أن يرجع من خطأ جهتها إىل يقني صواب جهتها ويعيد 

ى أيه منحرف وتلك حجة واحدة كان عليه أن األعمى ما صلى معه مىت أعلمه وإن كان شرقا مث رأ
ينحرف ويعتد مبا مضى وإن كان معه أعمى ينحرف باحنرافه وإذا اجتهد به رجل مث قال له رجل آخر 

 :قد أخطأ بك فصدقه حترف حيث قال له وما مضى جمزئ عنه أليه اجتهد به من له قبول اجتهاد

ن اجتهد مث علم أيه أخطأ أن ذلك جيزئه بأن قد احتج الشافعي يف كتاب الصيام فيم :قال املزين
وذلك أيه لو تأخى القبلة مث علم بعد كمال الصالة أيه أخطأ أجزأت عنه كما جيزىء ذلك يف  :قال

إذا تأخي يف أحد اإلياءين أيه طاهر  :خطأ عرفة واحتج أيضا يف كتاب الطهارة هبذا املعىن فقال
فكان األغلب عندي أن الذي ترك هو الطاهر مل يتوضأ واآلخر جنس فصلى مث أراد أن يتوضأ ثايية 

بواحد منهما ويتيمم ويعيد كل صالة صالها بتيمم معه ماء متيقنا وليس كالقبلة يتأخذها يف موضع مث 
فقد أجاز صالته وإن أخطأ  :قال املزين .يراها يف غريه أليه ليس من ياحية إال وهي قبلة لقوله

 .أدى ما كلف ومل جيعل عليه إصابة العني للعجز عنها يف حال الصالة القبلة يف هذين املوضعني أليه

وهذا القياس على ما عجز عنه املصلي يف الصالة من قيام وقعود وركوع وسجود وستر  :قال املزين
أن فرض اهلل كله ساقط عنه دون ما قدر عليه من اإلمياء عريايا فإذا قدر من بعد مل يعد فكذلك إذا 

إىل عني القبلة كان عنه أسقط وقد حولت القبلة مث صلى أهل قباء ركعة إىل غري القبلة  عجز عن التوجه
مث أتاهم آت فأخربهم أن القبلة قد حولت فاستداروا وبنوا بعد يقينهم أهنم صلوا إىل غري قبلة ولو كان 

توضأ بغري  صواب عني القبلة احملول إليها فرضا ما أجزأهم خالف الفرض جلهلهم به كما ال جيزئ من
ودخل يف قياس هذا  :قال املزين .ماء طاهر جلهله به مث استيقن أيه غري طاهر فتفهم رمحك اهلل

الباب أن من عجز عما عليه من يفس الصالة أو ما أمر به فيها أو هلا أن ذلك ساقط عنه ال يعيد إذا 
ئل أو به دم ال جيد ما قدر وهو أوىل بأحد قوليه من قوله فيمن صلى يف ظلمة أو خفيت عليه الدال

ولو دخل  :قال الشافعي .يغسله به أو كان حمبوسا يف جنس أيه يصلي كيف أمكنه ويعيد إذا قدر



غالم يف صالة فلم يكملها أو صوم يوم فلم يكمله حىت استكمل مخس عشرة سنة أحببت أن يتم ويعيد 
 ال ميكنه صوم يوم هو يف  :قال املزين .وال يبني أن عليه إعادة
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أال ترى أن من أدرك ركعة من العصر  .آخره غري صائم وميكنه صالة هو يف آخر وقتها غري مصل  

قبل الغروب أيه يبتدئ العصر من أوهلا وال مكنه يف آخر يوم أن يبتدئ صومه من أوله فيعيد الصالة 
  .العجز إلمكان القدرة وال يعيد الصوم إلرتفاع إمكان القدرة وال تكليف مع

  
 باب صفة الصالة وما جيوز منها  

إذا أحرم إماما أو وحده يوى صالته يف حال التكبري ال قبله وال بعده وال جيزئه إال  :قال الشافعي 
اهلل أكرب أو اهلل األكرب فإن مل حيسن بالعربية كرب بلسايه وكذلك الذكر وعليه أن يتعلم وال  :قوله

الصفوف خلفه ويرفع يديه إذا كرب حذو منكبيه ويأخذ كوعه األيسر  يكرب إن كان إماما حىت تستوي
وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا   :بكفه اليمىن وجيعلها حتت صدره مث يقول

وما أيا من املشركني إن صاليت ويسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأيا 
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  مث يقرأ مرتال بأم القرآن ويتبدئها ب    :قولمن املسلمني  مث يتعوذ في

وال   :فإذا قال .بسم اهلل الرمحن الرحيم  ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ بأم القرآن وعدها آية
إذا   :آمني فريفع هبا صوته ليقتدي به من خلفه لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :الضالني  قال

وبالداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه جهر هبا وأمر اإلمام باجلهر  .من اإلمام فأمنوا  أ
وليسمع من خلفه أيفسهم مث يقرأ بعد أم القرآن بسورة فإذا فرغ منها  :قال الشافعي رمحه اهلل .هبا

و منكبيه حني يبتدئ وأراد أن يركع ابتدأ التكبري قائما فكان فيه وهو يهوي راكعا ويرفع يديه حذ
التكبري ويضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بني أصابعه وميد ظهره وعنقه وال خيفض عنقه عن ظهره وال 

سبحان ريب العظيم  ثالثا وذلك   :يرفعه ويكون مستو وجيايف مرفقيه عن جنبيه ويقول إذا رجع
ن حده  ويرفع يديه حذو منكبيه فإذا مسع اهلل مل  :أدىن الكمال وإذا أراد أن يرفع ابتدأ قوله مع الرفع



ربنا لك احلمد وملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء   :استوى قائما قال أيضا
ويقوهلا من خلفه وروي هذا القول عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإذا هوى ليسجد ابتدأ  .بعد  

مع سجوده فأول ما يقع منه على األرض  التكبري قائما مث هوى مع ابتدائه حىت يكون ايقضاء تكبريه
سبحان ريب األعلى    :ركبتاه مث يداه مث جبهته وأيفه ويكون على أصابع رجليه ويقول يف سجوده

ثالثا وذلك أدىن الكمال وجيايف مرفقيه عن جنبيه حىت إن مل يكن عليه ما يستره ريئت عفرة إبطيه 
 ابعه حنو القبلة مث يرفع مكربا كذلك حىت يعتدل ويفرج بني رجليه ويقل بطنه عن فخذيه ويوجه أص

   
 

 3137 :صفحة 
 
جالسا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن ويسجد سجدة أخرى كذلك فإذا استوى قاعدا   

هنض معتمدا على األرض بيديه حىت يعتدل قائما وال يرفع يديه يف السجود وال يف القيام من السجود مث 
يية مثل ذلك وجيلس يف الثايية على رجل اليسري وينصب اليمىن ويبسط يده يفعل يف الركعة الثا

 .اليسرى على فخذه اليسرى ويقبض أصابع يده اليمىن على فخذه اليمىن إال املسبحة يسري هبا متشهدا

فإذا فرغ من التشهد قام مكربا معتمدا  :قال .ينوي باملسبحة اإلخالص هلل عز وجل :قال املزين
يديه حىت يعتدل قائما مث يصلي الركعتني األخريني مثل ذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سرا على األرض ب

فإذا قعد يف الرابعة أماط رجليه مجيعا وأخرجهما مجيعا عن وركه اليمىن وأفضى مبقعده إىل األرض 
وأضجع اليسرى ويصب اليمىن ووجه أصابعها إىل القبلة وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى 

كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعها إال املسبحة وأشار هبا متشهدا مث يصلي على النيب  ووضع
صلى اهلل عليه وسلم ويذكر اهلل وميجده ويدعو قدرا أقل من التشهد والصالة على النيب صلى اهلل عليه 

هر مل يقرأ من وسلم وخيفف على من خلفه ويفعلون مثل فعله إال أيه إذا أسر قرأ من خلفه وإذا ج
يقرأ من خلفه وإن جهر  :قد روى أصحابنا على الشافعي أيه قال :قال املزين رمحه اهلل .خلفه

يقرأ  :قال الشافعي :مسعنا الربيع يقول :حممد بن عاصم وإبراهيم يقوالن :قال .بأم القرآن
 :شافعيقال ال :ومسعت الربيع يقول :قال حممد .خلف اإلمام جهر أو مل جيهر بأم القرآن



ومن أحسن أقل من سبع آيات من القرآن فأم أو صلى منفردا ردد بعض اآلي حىت يقرأ به سبع آيات 
وإن كان وحده مل أكره أن يطيل ذكر اهلل  :قال الشافعي .فإن مل يفعل مل أر عليه يعين إعادة

ن مشاله  السالم عليكم ومتجيده والدعاء رجاء اإلجابة مث يسلم عن ميينه  السالم عليكم ورمحة اهلل  مث ع
ورمحة اهلل  حىت يرى خداه وال يثبت ساعة يسلم إال أن يكون معه يساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال 

 .وينصرف حيث شاء عن ميينه ومشاله ويقرأ بني كل سورتني  بسم اهلل الرمحن الرحيم  فعله ابن عمر

ن كايت عشاء اآلخرة أو مغربا جهر يف وإن كايت الصالة ظهرا أو عصرا أسر بالقراءة يف مجيعها وإ
وإذا رفع رأسه من  :قال .األوليني منهما وأسر يف باقيهما وإن كايت صبحا جهر فيها كلها

  :مسع اهلل ملن محده ربنا لك احلمد  قال وهو قائم  :الركعة الثايية من الصبح وفرغ من قوله

توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن 
 قضيت إيك تقضي وال يقضى عليك وإيه ال يذل من واليت تباركت 

   
 

 3138 :صفحة 
 
حدثنا إبراهيم قال حدثنا حممد  :قال .ربنا وتعاليت  واجللسة فيها كاجللسة يف الرابعة يف غريها  

 :ن الربيع بن أيس عن أيس بن مالك قالبن عمرو الغزي قال حدثنا أبو يعيم عن أيب جعفر الداري ع

واحتج يف القنوت يف الصبح مبا روي عن  .ما زال النيب صلى اهلل عليه وسلم يقنت حىت فارق الدييا
النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قنت قبل قتل أهل بئر معوية مث قنت بعد قتلهم يف الصالة سواها مث ترك 

والتشهد أن  :قال الشافعي رمحه اهلل .لركعة اآلخرةالقنوت يف سواها وقنت عمر وعلي بعد ا
التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته سالم   :يقول

يقول هذا يف  .علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل  
اللهم صل على حممد وعلى آل   :ته فإذا تشهد صلى على النيب فيقولاجللسة األوىل ويف آخر صال

حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم 
حدثنا عبد األعلى بن واصل بن عبد األعلى الكويف قال  :قال .وآل إبراهيم إيك محيد جميد  



 :بن إلياس عن املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حدثنا أبو يعيم عن خالد

آتاين جربيل عليه السالم فعلمين الصالة فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم فكرب بنا فقرأ بنا بسم اهلل  
 .ومن ذكر صالة وهو يف أخرى أمتها مث قضى :قال .الرمحن الرحيم فجهر هبا يف كل ركعة  

التشهد هبما مباح فمن أخذ بتشهد ابن  :نا إبراهيم قال الربيع أخربيا الشافعي قالحدث :قال
وال فرق بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إال  .مسعود مل يعنف إال أن يف تشهد ابن عباس زيادة

أن املرأة يستحب هلا أن تضم بعضها إىل بعض وأن تلصق بطنها يف السجود بفخذيها كأستر ما يكون 
أحب ذلك هلا يف الركوع ويف مجيع عمل الصالة وأن تكثف جلباهبا وجتافيه راكعة وساجدة لئال و

تصفها ثياهبا وأن ختفض صوهتا وإن ياهبا شيء يف صالهتا صفقت فإمنا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
يف صالهتا وعلى املرأة إذا كايت حرة أن تستتر  :قال .كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حىت ال يظهر منها شيء إال وجهها وكفاها فإن ظهر منها شيء سوى ذلك أعادت الصالة فإن صلت 
وأحب أن يصلي الرجل يف قميص ورداء وإن صلى يف إزار واحد أو  .األمة مكشوفة الرأس أجزأها

هيا أو يسي سراويل أجزأ وكل ثوب يصف ما حتته وال يستر مل جتزئ الصالة فيه ومن سلم أو تكلم سا
شيئا من صلب الصالة بىن ما مل يتطاول ذلك وإن تطاول استأيف الصالة وإن تكلم أو سلم عامدا أو 

 أحدث فيما بني إحرامه وبني سالمه استأيف ألن النيب صلى 
   
 

 3139 :صفحة 
 
بني يديه  وإن عمل يف الصالة عمال قليال مثل دفعه املار .حتليلها التسليم    :اهلل عليه وسلم قال  

أو قتل حية أو ما أشبه ذلك مل يضره وينصرف حيث شاء عن ميينه ومشاله فإن مل يكن له حاجة أحببت 
وإن فات رجال مع اإلمام ركعتان من الظهر  :اليمني ملا كان عليه السالم حيب من التيامن قال

بأم القرآن وسورة وقعد قضامها بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كايت مغربا وفاته منها ركعة قضاها 
قد جعل هذه الركعة يف معىن أوىل يقرأ بأم  :قال املزين .وما أدرك من الصالة فهو أول صالته

القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة وجعلها يف معىن الثالثة من املغرب بالقعود وليس هذا من 



ول صالته فالباقي عليه آخر صالته حكم األوىل فجعلها آخرة أوىل وهذا متناقض وإذا قال ما أدرك أ
 :وقد روي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه :قال املزين .وقد قال هبذا املعىن يف موضع آخر

 :قال املزين .ما أدرك فهو أول صالته :وعن األوزاعي أيه قال .أن ما أدرك فهو أول صالته

أصح لقوله وأقيس على أصله أليه جيعل كل فيقرأ يف الثالثة بأم القرآن ويسر ويقعد ويسلم فيها وهذا 
وقد أمجعوا أيه يبتدىء صالته بالدخول فيها  .مصل لنفسه ال يفسدها عليه بفسادها على إمامه

ويصلي  :قال الشافعي .باإلحرام هبا فإن فاته مع اإلمام بعضها فكذلك الباقي عليه منها آخرها
ضه والثايية سنه بطاعة يبيه صلى اهلل عليه وسلم الرجل قد صلى مرة مع اجلماعة كل صالة واألوىل فر

ومن مل يستطع إال أن يومىء أومأ  :قال .ذا جئت فصل وإن كنت قد صليت    :أليه قال
وأحب إذا قرأ آية رمحة أن يسأل أو آية عذاب أن  :قال .وجعل السجود أخفض من الركوع

وإن  :قال .يه فعل ذلك يف صالتهوبلغنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أ :يستعيذ والناس قال
وسجود القرآن أربع  .صلت إيل جنبه امرأة صالة هو فيها مل تفسد عليه وإذا قرأ السجدة سجد فيها

وروي عن عمر رضي اهلل عنه أيه سجد يف  .عشرة سجدة سوى سجدة  ص  فإهنا سجدة شكر
 :قال .سجدتني وكان ابن عمر يسجد فيها .فضلت بأن فيها سجدتني :احلج سجدتني وقال

وذلك  :وسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  إذا السماء ايشقت  وعمر يف  والنجم  قال الشافعي
دليل على أن يف املفصل سجودا ومن مل يسجد فليس بفرض واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ينا إال أن يشاء إن اهلل عز وجل مل يكتبها عل :وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .سجد وترك
ويصلي الفريضة يف الكعبة الفريضة والنافلة وعلى ظهرها إن كان عليه من البناء ما يكون سترة ملصل 

  .فإن مل يكن مل يصل إيل غري شيء من البيت ويقضي املرتد كل ما ترك يف الردة
  

   
 

 3140 :صفحة 
 
   

 باب سجود السهو وسجود الشكر  



ومن شك يف صالته فلم يدر أثالثا صلى أم أربعا فعليه أن يبين  :تعاىلرمحه اهلل  :قال الشافعي 
على ما استيقن وكذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا فرغ من التشهد سجد سجديت السهو 

قبل التسليم واحتج يف ذلك حبديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وإن ذكر أيه يف اخلامسة  :ة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه سجد قبل التسليم قالوحبديث ابن حبين

سجد أو مل يسجد قعد يف الرابعة أو مل يقعد فإيه جيلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو فإن يسي 
وإن  اجللوس من الركعة الثايية فذكر يف ارتفاعه وقبل ايتصابه فإيه يرجع إىل اجللوس مث يبين على صالته
ذكر بعد اعتداله فإيه ميضي وإن جلس يف األوىل فذكر قام وبىن وعليه سجدتا السهو وإن ذكر يف 

الثايية أيه ياس لسجدة من أوىل بعد ما اعتدل قائما فليسجد لألوىل حىت تتم قبل الثايية وإن ذكر بعد 
فإذا سجد فيها كايت من  أن يفرغ من الثايية أيه يسي سجدة من األوىل فإن عمله يف الثايية كال عمل

حكم األوىل ومتت األوىل هبذه السجدة وسقطت الثايية وإن ذكر يف الرابعة أيه يسي سجدة من كل 
ركعة فإن األوىل صحيحة إال سجدة وعمله يف الثايية كال عمل فلما سجد فيها سجدة كايت من 

ام يف ثالثة قبل أن يتم الثايية اليت حكم األوىل ومتت األوىل وبطلت الثايية وكايت الثالثة ثايية فلما ق
كايت عنده ثالثة كان عمله كال عمل فلما سجد فيها سجدة كايت من حكم الثايية فتمت الثايية 
وبطلت الثالثة اليت كايت عند رابعة مث يقوم فيأيت بركعتني ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السالم 

ا أم ال فال سهو عليه وإن استيقن السهو مث وإن شك هل سه :قال .وعلى هذا الباب كله وقياسه
شك هل سجد للسهو أم ال سجدمها وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتني سجد أخرى وإن سها 

السهو وما سها عنه من تكبري سوى تكبرية االفتتاح أو ذكر  .سهوين أو أكثر فليس عليه إال سجدتا
فيما جيهر فال سجود للسهو إال يف عمل يف ركوع أو يف سجود أو جهر فيما يسر بالقراءة أو أسر 

البدن وإن ذكر سجديت السهو بعد أن سلم فإن ذكر قريبا أعادمها وسلم وإن تطاول ذلك مل يعد ومن 
سها خلف إمامه فال سجود عليه وإن سها إمامه سجد معه فإن مل يسجد إمامه سجد من خلفه فإن 

قال  .اتباعا إلمامه ال ملا يبقى من صالتهكان قد سبقه إمامه ببعض صالته سجدمها بعد القضاء 
القياس على أصله أيه إمنا أسجد معه ما ليس من فرضي فيما أدركت معه اتباعا لفعله فإذا مل  :املزين

 يفعل سقط عين 
   



 
 3141 :صفحة 

 
إذا كايت سجدتا  :مسعت الشافعي رمحه اهلل يقول :قال املزين .اتباعه وكل يصلي عن يفسه  

فإذا  :قال الشافعي .التسليم تشهد هلما وإذا كايتا قبل التسليم أجزأه التشهد األول السهو بعد
تكلم عامدا بطلت صالته وإن تكلم ساهيا بىن وسجد للسهو ألن أبا هريرة رضي اهلل عنه روي عن 
عود رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه تكلم باملدينة ساهيا فبىن وكان ذلك دليال على ما روى ابن مس
 .من هنيه عن الكالم يف الصالة مبكة ملا قدم من أرض احلبشة وذلك قبل اهلجرة وأن ذلك على العمد

وأحب سجود الشكر ويسجد الراكب إمياء واملاشي على األرض ويرفع يديه حذو  :قال الشافعي
يه رأى وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أ :قال املزين .منكبيه إذا كرب وال يسجد إال طاهرا

النغاش الناقص  :قال املزين .يغاشا فسجد شكرا هلل وسجد أبو بكر حني بلغه فتح اليمامة شكرا
  .اخللق
  
 باب أقل ما جيزئ من عمل الصالة  

وأقل ما جيزئ من عمل الصالة أن حيرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب  بسم اهلل الرمحن  :قال الشافعي 
يطمئن راكعا ويرفع حىت يعتدل قائما ويسجد حىت يطمئن ساجدا الرحيم  إن أحسنها ويركع حىت 

على اجلبهة مث يرفع حىت يعتدل جالسا مث يسجد األخرى كما وصفت مث يقوم حىت يفعل ذلك يف كل 
  :ركعة وجيلس يف الرابعة ويتشهد ويصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويسلم تسليمة يقول

وإن كان ال حيسن أم  .أته صالته وضيع حظ يفسه فيما تركالسالم عليكم  فإذا فعل ذلك أجز
القرآن فيحمد اهلل ويكربه مكان أم القرآن ال جيزئه غريه وإن كان حيسن غري أم القرآن قرأ بقدرها سبع 

  فإن ترك من أم القرآن حرفا :قال .آيات ال جيزئه دون ذلك

 ID ' '   إمنا  :(ت من شوالبس) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   



  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 يبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم س  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
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 باب طول القراءة وقصرها  

وأحب أن يقرأ يف الصبح مع أم القرآن بطوال املفصل ويف الظهر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قراءة الصبح ويف العصر حنوا مما يقرؤه يف العشاء وأحب أن يقرأ يف العشاء بسورة اجلمعة و  إذا شبيها ب

  .جاءك املنافقون  وما أشبهها يف الطول ويف املغرب بالعاديات وما أشبهها
  
 باب الصالة بالنجاسة ومواضع الصالة من مسجد وغريه  

بقوم أعاد ومل يعيدوا واحتج يف ذلك بعمر بن  وإذا صلى اجلنب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كما ال جيزئ عين فعل إمامي فكذلك ال يفسد على فساد  :يقول :قال املزين .اخلطاب والعباس



إمامي ولو كان معناي يف إفساده معناه ملا جاز أن حيدث فينصرف وأبين وال أيصرف وقد بطلت إمامته 
ولو صلى رجل ويف ثوبه  :قال الشافعي .يتقاض طهرهواتباعي له ومل تبطل صاليت وال طهاريت با

جناسة من دم أو قيح وكان قليال مثل دم الرباغيث وما يتعافاه الناس مل يعد وإن كان كثريا أو قليال بوال 
وال يعدو من  :قال املزين .أو عذرة أو مخرا وما كان يف معىن ذلك أعاد يف الوقت وغري الوقت

يا فرضه أو غري مؤد وليس ذهاب الوقت مبزيل منه فرضا مل يؤده وال صلى بنجاسة من أن يكون مؤد
وإن كان معه ثوبان أحدمها طاهر  :قال الشافعي .إمكان الوقت مبوجب عليه إعادة فرض قد أداه

واآلخر جنس وال يعرفه فإيه يتحرى أحد الثوبني فيصلي فيه وجبزئه وكذلك إياءان من ماء أحدمها طاهر 
يتوضأ بأحدمها على التحري وجيزئه وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله واآلخر جنس فإيه 

ال جيزئه غريه وإن أصاب ثوب املرأة من حلم حيضها قرصته باملاء حىت تنقيه مث تصلي فيه وجيوز أن 
يصلي بثوب احلائض والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله وإن صلى يف ثوب يصراين أجزأه ما مل يعلم 

را وغريه أحب إيل منه وأصل األبوال وما خرج من خمرج حي مما يؤكل حلمه أو ال يؤكل حلمه فيه قذ
فكل ذلك جنس إال ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصيب ما مل يأكل الطعام وال يتبني يل فرق 

ألن عائشة بينه وبني بول الصبية ولو غسل كان أحب إيل ويفرك املين فإن صلى به ومل يفركه فال بأس 
 .كنت أدرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث يصلي فيه    :رضي اهلل عنها قالت

 :قال الشافعي .أمطه عنك بإذخرة فإمنا هو كبصاق أو خماط :وروي عن ابن عباس أيه قال

صل ما ويصلي على جلد ما يؤكل حلمه إذا ذكي ويف صوفه وشعره وريشه إذا أخذ منه وهو حي وال ي
 ايكسر من عظمه إال بعظم ما يؤكل حلمه ذكيا فإن رقعه بعظم ميتة 
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وال تصل املرأة شعرها بشعر إيسان  .أجربه السلطان على قلعه فإن مات صار ميتا كله واهلل حسيبه  

ن وإن بال رجل يف مسجد أو أرض يطهر بأن يصب عليه ذيوب م .وال شعر ما ال يؤكل حلمه حبال
 .ماء لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بول األعرايب حني بال يف املسجد  صبوا عليه ذيوبا من ماء  



وإن بال اثنان مل يطهره إال دلوان واخلمر يف األرض كالبول وإن  .وهو الدلو العظيم :قال الشافعي
تراب من جنس ال وإن صلى فوق قرب أو إىل جنبه ومل ينبش أجزأه وما خالط ال .مل تذهب رحيه

تنشفه األرض إمنا يتفرق فيه فال يطهره إال املاء وإن ضرب لنب فيه بول مل يطهر إال مبا تطهر به األرض 
من البول والنار ال تطهر شيئا والبساط كاألرض إن صلى يف موضع منه طاهر والباقي جنس ومل تسقط 

 يقيم فيه وتأول قول اهلل جل ذكره  وال عليه ثيابه أجزأه وال بأس أن مير اجلنب يف املسجد مارا وال
 .وأكره ممر احلائض فيه :قال .وذلك عندي موضع الصالة :قال .جنبا إال عابري سبيل  

فال يقربوا   :وال بأس أن يبيت املشرك يف كل مسجد إال املسجد احلرام لقول اهلل جل وعز :قال
فيه املشرك فاملسلم اجلنب أوىل أن جيلس فإذا بات  :قال املزين .املسجد احلرام بعد عامهم هذا  

والنهي عن  :قال الشافعي .فيه ويبيت وأحب إعظام املسجد عن أن يبيت فيه املشرك أو يقعد فيه
 .فإهنا جن من جن خلقت    :الصالة يف أعطان اإلبل اختيار لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

فكره قربه ال  .الوادي فإن به شيطايا   اخرجوا بنا من هذا  :وكما قال حني ياموا عن الصالة
لنجاسة اإلبل وال موضعا فيه شيطان وقد مر بالنيب صلى اهلل عليه وسلم شيطان فخنقه ومل تفسد عليه 

والعطن موضع قرب البئر  .ومراح الغنم الذي جتوز فيه الصالة الذي ال بول فيه وال بعر .صالته
  .ال املراح الذي تبيت فيهالذي يتنحى إليه اإلبل لريد غريها املاء 

  
 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  

  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 ا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخس :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  



 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا إذ  
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 باب الساعات اليت يكره فيها صالة التطوع  
  
 وجيوز فيها القضاء واجلنازة والفريضة  

أن النيب صلى اهلل أخربيا مالك عن حممد بن حيىي بن حيان عن األعرج عن أيب هريرة  :قال الشافعي 
ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس    :عليه وسلم قال

إال   :وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم .وعن أيب ذرعن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل ذلك .
إن الشمس   :م قالوعن الصناحبي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل .مبكة إال مبكة إال مبكة  

تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارهنا فإذا زالت فارقها فإذا ديت للغروب 
 .وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة يف تلك الساعات .قارهنا فإذا غربت فارقها  

الصالة يصف النهار حىت تزول وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن 
يا بين عبد   :الشمس إال يوم اجلمعة وعن جبري بن مطعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

مناف من ويل منكم من أمر الناس شيئا فال مينعن أحدا طاف هبذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل 
يف هذه األوقات عن التطوع إال يوم اجلمعة وهبذا أقول والنهي عن الصالة  :أو هنار  قال الشافعي

  .للتهجري حىت خيرج اإلمام

فأما صالة فرض أو جنازة أو مأمور هبا مؤكدة وإن مل تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلي يف  
من يسي صالة أو يام عنها   :هذه األقات بالداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قوله



 .ما هاتان الركعتان :رها  وبأيه عليه السالم رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقالفليصلها إذا ذك

وبأيه عليه السالم صلى ركعتني بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة  .ركعتا الفجر فلم ينكره :قال
أحب  :مها ركعتان كنت أصليهما فشغلين عنهما الوفد  وثبت عنه عليه السالم أيه قال  :فقال

وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد  .اهلل أدومها وإن قل  فأحب فضل الدواماألعمال إىل 
الصبح فال جيوز أن يكون هنيه عن الصالة يف الساعات اليت هنى فيها عنها إال على ما وصفت والنهي 

 :قلت أيا :قال املزين .فيما سوى ذلك ثابت إال مبكة وليس من هذه األحاديث شيء خمتلف

وله فيمن يسي ركعيت الفجر حىت صلى الظهر والوتر حىت صلى الصبح أيه ال يعيد والذي هذا خالف ق
  .قبل هذا أوىل بقوله وأشبه عندي بأصله

ومن ذكر صالة وهو يف أخرى أمتها مث قضى وإن ذكر خارج الصالة بدأ هبا فإن  :قال الشافعي 
 يقول الشايف التطوع  :حابناقال أص :قال املزين .خاف فوت وقت اليت حضرت بدأ هبا مث قضى
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صالة العيدين  :صالة مجاعة مؤكدة ال أجيز تركها ملن قدر عليها وهي :أحدمها :وجهان  

وصالة منفرد وصالة بعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك  .وكسوف الشمس والقمر واالستسقاء
واحدة منهما أسوأ حاال ممن ترك مجيع الوتر ويشبه أن يكون صالة التهجد مث ركعتا الفجر ومن ترك 

إن فاته الوتر حىت تقام الصبح مل يقض وإن فاتته ركعتا الفجر حىت تقام الظهر مل  :وقالوا .النوافل
إن فاته الوتر مل يقض وإن  :قال .يقض وال أرخص ملسلم يف ترك واحدة منهما وإن مل أوجبهما

فأما صالة فريضة أو جنازة أو مأمور  :وقالوا .فاتته ركعتا الفجر حىت تقام صالة الظهر مل يقض
هبا مؤكدة وإن مل تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فليصل يف األوقات اليت هني رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم بالداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قوله  من يسي صالة أو يام عنها فليصليها 

 :ما هاتان الركعتان  فقال  :م رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقالإذا ذكرها  وبأيه عليه السال

مها   :وبأيه صلى ركعتني بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال .ركعتا الفجر فلم ينكره



أحب   :وثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أيه قال .ركعتان كنت أصليهما فشغلين عنهما الوفد قط
يقال هلم فإذا سويتم يف القضاء  :قال املزين .وأحب فضل الدوام األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل 

بني التطوع الذي ليس بأوكد وبني الفرض لدوام التطوع الذي ليس بأوكد فلم أبيتم فقضاء الوتر الذي 
هو أوكد مث ركعيت الفجر اللتني تليان يف التأكيد اللتني مها أوكد أفتقضون الذي ليس بأوكد وال 

ومن احتجاجكم قول رسول اهلل  .أوكد وهذا من القول غري مشكل وباهلل التوفيقتقضون الذي هو 
من يسي صالة أو يام عنها فليصلها إذا ذكرها  فقد   :صلى اهلل عليه وسلم يف قضاء التطوع

قيل هلم لو  .فيكون القضاء على القرب ال على البعد :خالفتم ما احتججتم به يف هذا فإن قالوا
نبغي على معىن ما قلتم أن ال يقضي ركعيت الفجر يصف النهار لبعد قضائهما من كان كذلك لكان ي

إن صلى  :طلوع الفجر وأيتم تقولون يقضي ما مل يصل الظهر وهذا متباعد وكان ينبغي أن تقولوا
الصبح عند الفجر آن له أن يقضي الوتر ألن وقتها إىل الفجر أقرب لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه 

الة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر  فهذا قريب من الوقت وأيتم ال ص  :وسلم
  .تقولويه ويف ذلك إبطال ما اعتللتم به

  
 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل

 ترد واقتصر 
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 باب صالة التطوع وقيام شهر رمضان  



الفرض مخس يف اليوم والليلة لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لألعرايب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :والتطوع وجهان :قال الشافعي .ال إال أن تطوع    :هل على غريها قال :حني قال

ركها ملن قدر عليها وهي صالة العيدين وكسوف الشمس صالة مجاعة مؤكدة فال أجيز ت :أحدمها
وصالة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صالة  .والقمر واالستسقاء

التهجد مث ركعتا الفجر وال أرخص ملسلم يف ترك واحدة منهما وال أوجبهما ومن ترك واحدة منهما 
وإن فاته الوتر حىت يصلي الصبح مل يقض قال ابن  :قال .أسوأ حاال ممن ترك مجيع النوافل

فإن فاتته ركعتا الفجر حىت تقام الظهر مل يقض  :قال .الوتر فيما بني العشاء والفجر :مسعود
وروي عن ابن عمر أن رسول اهلل  .إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة   :ألن أبا هريرة قال

أن النوافل مثىن  :أحدمها .يل مثىن مثىن  ويف ذلك داللتانصالة الل  :صلى اهلل عليه وسلم قال
أن الوتر واحدة فيصلي النافلة مثىن مثىن قائما  :واألخرى .مثىن بسالم مقطوعة واملكتوبة موصولة

وقاعدا إذا كان مقيما وإن كان مسافرا فحيث توجهت به دابته كان رسول اهلل صلى اللهعليه وسلم 
فأما قيام شهر رمضان فصالة املنفرد أحب إيل  :قال .ينما توجهت بهيصلي الوتر على راحلته أ

منه ورأيتهم باملدينة يقومون بتسع وثالثني وأحب إيل عشرون أليه روي عن عمر وكذلك يقومون 
وال يقنت يف رمضان إال يف النصف األخري وكذلك كان يفعل ابن  :قال .مبكة ويوترون بثالث

الليل أحب إيل من أوله فإن جزأ الليل أثالثا فاألوسط أحب إيل  وآخر :قال .عمر ومعاذ القاري
أجيوز أن يوتر بواحدة  :قلت أيا يف كتاب اختالف ومالك قلت للشافعي :قال املزين .أن يقومه

يعم والذي أختاره ما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي  :قال .ليس قبلها شيء
روي عن رسول اهلل  .دة واحلجة يف الوتر بواحدة السنة واآلثارإحدى عشرة ركعة يوتر منها بواح

صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له   :صلى اهلل عليه وسلم أيه قال
وعن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر  .ما قد صلى  
 .ان يسلم بني الركعة والركعتني من الوتر حىت يأمر ببعض حاجتهوأن ابن عمر ك .منها بواحدة

وعن سعد بن أيب وقاص أيه كان يوتر بواحدة وأن  .وأن عثمان كان حييي الليل بركعة وهي وتره
يوتر  :فهذا به أوىل من قوله :قلت أيا :أصاب قال املزين :معاوية أوتر بواحدة فقال ابن عباس

 وله ال بثالث وقد أيكر على مالك ق
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حيب أن يوتر بأقل من ثالث ويسلم بني الركعة والركعتني من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتني   

 :قال املزين .فقد فصلهما مما بعدمها وأيكر على الكويف يوتر بثالث كاملغرب فالوتر بواحدة أوىل به

قوله بعد الركوع كما قال يف قنوت الصبح وملا وال أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه 
مسع اهلل ملن محده  وهو دعاء كان هذا املوضع بالقنوت   :كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول

الذي هو دعاء أشبه وألن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكرب قائما مث يدعو وإمنا حكم من كرب 
  .زائدة يف الصالة مل تثبت بأصل وال قياس بعد القيام إمنا هو للركوع فهذه تكبرية

  :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :قال الشافعي 

وال أرخص ملن قدر على  :قال الشافعي .صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة  
بيته أو يف مسجد وإن صغر أجزأ عنه واملسجد صالة اجلماعة يف ترك إتياهنا إال من عذر وإن مجع يف 

وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر  .األعظم وحيث كثرت اجلماعات أحب إيل منه
أال صلوا يف رحالكم  وأيه صلى اهلل عليه وسلم   :مناديه يف الليلة املطرية والليلة ذات الريح أن يقول

أقول ألن الغائط يشغله عن  :قال فيه .قبل الصالة  إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به   :قال
فإذا حضر فطره أو طعام فطره وبه إليه حاجة وكايت يفسه شديدة التوقان إليه  :قال .اخلشوع

وقد احتج يف موضع آخر أن النيب صلى اهلل عليه  :قال املزين .أرخصت له يف ترك إتيان اجلماعة
فتأوله على هذا  :قال املزين .ة فابدؤوا بالعشاء  إذا وضع العشاء فأقيمت الصال  :وسلم قال

  .املعىن لئال يشغله منازعة يفسه عما يلزمه من فرض الصالة
  

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال
 يعارض قول سيبويه 

  
 مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام   



  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أبو  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 باب صالة اإلمام قائما بقعود  
  
 أو قاعدا بقيام أو بعلة ما حتدث وصالة من بلغ أو احتلم  

وأحب لإلمام إذا مل يستطع القيام يف الصالة أن يستخلف فإن صلى قاعدا وصلى  :قال الشافعي 
م يف مرضه الذي تويف فيه الذين خلفه قياما أجزأته وإياهم وكذلك فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

وفعله اآلخر ياسخ لفعله األول وفرض اهلل تبارك وتعاىل على املريض أن يصلي جالسا إذا مل يقدر قائما 
وعلى الصحيح أن يصلي قائما فكل قد أدى فرضه فإن صلى اإلمام لنفسه جالسا ركعة مث قدر على 

متت صالهتم إال أن يعلموا بصحته وتركه القيام القيام قام فأمت صالته فإن ترك القيام أفسد على يفسه و
يف الصالة فيتبعويه وكذلك إن صلى قائما ركعة مث ضعف عن القيام أو أصابته علة مايعة فله أن يقعد 



ويبين على صالته وإن صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس مث أعتقت فعليها أن تستتر إن كان الثوب قريبا 
قلت  :قال املزين .فعل أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صالهتامنها وتبين على صالهتا فإن مل ت

وكذلك املصلي عريايا ال جيد ثوبا مث جيده واملصلي خائفا مث يأمن واملصلي مريضا يومىء مث  :أيا
يصح أو يصلي وال حيسن أم القرآن مي حيسن أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف 

وعلى اآلباء واألمهات أن يؤدبوا أوالدهم ويعلموهم  :الشافعي قال .وهو معىن قول الشافعي
الطهارة والصالة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم أو حاض أو استكمل مخس عشر سنة 

  .لزمه الفرض

وإذا صلي اإلمام بقوم الظهر يف وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر  :قال الشافعي 
يعا وقد أدى كل فرضه وقد أجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل أن أجزأهتم الصالة مج

يصلي معه املكتوبة مث يصلي بقومه هي له يافلة وهلم مكتوبة وقد كان عطاء يصلي مع اإلمام القنوت مث 
مت وإذا جاز أن يأ :قال املزين .يعتد هبا من العتمة فإذا سلم اإلمام قام فبىن ركعتني من العتمة

 .املصلي يافلة خلف املصلي فريضة فكذلك املصلي فريضة خلف املصلي يافلة وفريضة وباهلل التوفيق

 .وإذا أحس اإلمام برجل وهو راكع مل ينتظره ولتكن صالته خالصة هلل :قال الشافعي رمحه اهلل

أوىل  ورأيت يف رواية بعضهم عنه أيه ال بأس بايتظاره واألوىل عندي :قلت أيا :قال املزين
ويؤمت باألعمى وبالعبد وأكره إمامة من  :قال الشافعي .بالصواب لتقدميها على من قصر يف إتياهنا

 يلحن أليه قد حييل املعىن فإن أحال أو لفظ بالعجمية يف 
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أجزأ إذا  أم القرآن أجزأته دوهنم وإن كان يف غريها أجزأهتم وأكره إمامة من به متتمة أو فأفأة فإن أم  

قرأ ما جيزئ يف الصالة وال يؤم أرت وال ألثغ وال يأمت رجل بامرأة وال خبنثى فإن فعل أعاد وأكره إمامة 
 .الفاسق واملظهر للبدع وال يعيد من ائتم هبما فإن أم أمي مبن يقرأ أعاد القارئ وإن ائتم به مثله أجزأه

يف صالة فكيف ال جيوز من ائتم بأمي قد أجاز صالت من ائتم جبنب واجلنب ليس  :قال املزين



وأصله أن كال مصل  .واألمي يف صالة وقد وضعت القراءة عن األمي ومل يوضع الطهر عن املصلي
عن يفسه فكيف جيزئه خلف العاصي بترك الغسل وال جيزئه خلف املطيع الذي مل يقصر وقد احتج بأن 

 :قال املزين .ام أشد من فقد القراءة فتفهمالنيب صلى اهلل عليه وسلم صلى قاعدا بقيام وفقد القي

القياس أن كل مصل خلف جنب وامرأة وجمنون وكافر جيزئه صالته إذا مل يعلم حباهلم ألن كل مصل 
 :لنفسه ال تفسد عليه صالته بفسادها على غريه قياسا على أصل قول الشافعي يف صالة اخلوف

من األوىل وقد بطلت هذه الركعة الثايية على اإلمام  للطائفة الثايية ركعتها مع اإلمام إذا يسي سجدة
وال يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن فقد أجاز ملن صلى ركعة يقرأ فيها  :قال .وأجزأهتم عنده

فإن ائتم بكافر مث علم  :قال الشافعي .بأم القرآن وإن مل يقرأ هبا إمامه وهو يف معىن ما وصفت
عزر ألن الكافر ال يكون إماما حبال واملؤمن يكون إماما يف األحوال أعاد ومل يكن هذا إسالما منه و

ومن أحرم يف مسجده أو غريه مث جاء اإلمام فتقدم جبماعة فأحب إيل أن  :قال الشافعي .الظاهرة
يكمل ركعتني ويسلم يكويان له يافلة ويبتدئ الصالة معه وكرهت له أن يفتتحها صالة ايفراد مث 

وهذا خيالف صالة الذين افتتح هبم النيب صلى اهلل عليه وسلم الصالة مث ذكر جيعلها صالة مجاعة 
يدخل مع  :وقال يف القدمي قال قائل .فايصرف فاغتسل مث رجع فأمهم ألهنم افتتحوا الصالة مجاعة

هذا عندي على أصله أقيس ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل  :قال املزين .اإلمام ويعتد مبا مضى
الة فلم يضرهم وصح إحرامهم وال إمام هلم مث ابتدأ هبم وقد سبقوه باإلحرام وكذلك سبقه يكن يف ص

أو بكر ببعض الصالة مث جاء فأحرم وائتم به أبو بكر  وهكذا القول هبذين احلديثني وهو القياس عندي 
  .على فعله صلى اهلل عليه وسلم

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف

 األيام وهو غريب 
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
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 باب موقف املأموم مع اإلمام  

وإذا أم رجل رجال قام املأموم عن ميينه وإن كان خنثى مشكال أو امرأة قام كل  :الشافعي قال 
وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أم أيسا وعجوزا منفردة خلف أيس  .واحد منهما خلفه وحده

وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يأمره 
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي  .وإن صلت بني يديه امرأة أجزأته صالته :قال .ةبإعاد

وإن صلى رجل يف طرف املسجد  :قال .وعائشة معترضة بينه وبني القبلة كاعتراض اجلنازة
صلى  .واإلمام يف طرفه ومل تتصل الصفوف بينه وبينه أو فوق ظهر املسجد بصالة اإلمام أجزأه ذلك

فإن صلى قرب املسجد وقربه ما  :قال .فوق ظهر املسجد بصالة اإلمام يف املسجد أبو هريرة
يعرفه الناس من أن يتصل بشيء باملسجد ال حائل دويه فيصلي منقطعا عن املسجد أو فنائه على قدر 

مائيت ذراع أو ثلمائة أو حنو ذلك فإذا جاوز ذلك مل جيزه وكذلك الصحراء والسفينة واإلمام يف أخرى 
  .لو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميلو

قد أجاز القرب يف  :قال املزين .ومذهب عطاء أن يصلي بصالة اإلمام من علمها وال أقول هبذا 
فإن صلى يف دار  :قال الشافعي .اإلبل بال تأقيت وهو عندي أوىل ألن التأقيت ال يدرك إال خبرب

وال حائل بينه وبينها فأما يف علوها فال جيزئ حبال ألهنا قرب املسجد مل جيزه إال بأن تتصل الصفوف 
ال تصلني بصالة اإلمام  :وروي عن عائشة أن يسوة صلني يف حجرهتا فقالت .بائنة من املسجد

ومن خرج من إمامة اإلمام فأمت لنفسه مل ينب أن يعيد  :قال الشافعي .دويه يف حجاب .فإيكن
عد ما افتتح معه فصلى لنفسه فأعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم من قبل أن الرجل خرج من صالة معاذ ب

  .بذلك فلم يعلمه أمره باإلعادة
  



 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :تعاىل وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ه قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفت  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
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 باب صالة اإلمام وصفة األئمة  

ما صليت خلف أحد قط أخف وال أمت صالة من  :وصالة األمة قال أيس بن مالك :قال الشافعي 
فليخفف فإن فيهم السقيم   :وروي عنه عليه السالم أيه تال .لمرسول اهلل صلى اهلل عليه وس

يؤمهم   :فيؤمهم أقرؤهم وأفقههم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال .والضعيف  
أقرؤهم لكتاب اهلل تعاىل فإن مل جيتمع ذلك يف واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به يف 

إذا علم ما يلزمه فحسن ويقدم هذان على أسن منهما وإمنا قيل يؤمهم  الصالة فحسن وإن قدم أقرأهم



أقرؤهم أن من مضى كايوا يسلمويكبارا فيتفقهون قبل أن يقرؤوا ومن بعدهم كايوا يقرؤون صغارا 
فإن  :وقال يف القدمي .قبل أن يتفقهوا فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن

 .األئمة من قريش    :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وقال فيه .رةاستووا فأقدمهم هج

  .فإن أم من بلغ غاية يف خالف احلمد يف الدين أجزأ :قال

وال يتقدم أحد يف بيت رجل إال بإذيه وال يف والية سلطان  :قال .صلى ابن عمر خلف احلجاج 
  .أذيهبغري أمره وال يف بيت رجل أو غريه ألن ذلك يؤدي إىل ت

  
 باب إمامة املرأة  

أخربيا إبراهيم بن حممد عن ليث عن عطاء عن عائشة أهنا صلت بنسوة العصر فقامت  :قال الشافعي 
وعن علي بن احلسني رضي اهلل عنهما  .وروي عن أم سلمة أهنا أمتهن فقامت وسطهن .وسطهن

من السنة أن تصلي املرأة  :قالأيه كان يأمر جارية له تقوم بأهله يف رمضان وعن صفوان بن سليم 
  .بنساء تقوم وسطهن

  
 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

 ما يكون م ) :تعاىل
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 املعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية ف (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .د يقدر عليهوال يكا  
  



 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
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 باب صالة املسافر واجلمع يف السفر  

وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة وأربعني ميال باهلامشي فله أن يقصر الصالة سافر  :عيقال الشاف 
أقصر إىل جدة وإىل الطائف  :وقال ابن عباس .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمياال فقصر

وسافر ابن عمر إىل  .وأقرب ذلك إىل مكة ستة وأربعون ميال باهلامشي :قال الشافعي .وعسفان
وأكره ترك القصر رغبة عن السنة فأما  :قال .وذلك حنو من أربعة برد :قال مالك .رمي فقصر

أيا فال أحب أن أقصر يف أقل من ثالثة أيام احتياطا على يفسي وإن ترك القصر مباح يل قصر رسول 
وال يقصر إال يف الظهر والعصر والعشاء اآلخرة فأما املغرب  :قال .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمت

صبح فال يقصران وله أن يفطر يف أيام رمضان يف سفره ويقضي فإن صام فيه أجزأه وقد صام النيب وال
صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان يف سفر وإذا يوى السفر فال يقصر حىت يفارق املنازل إن كان حضريا 

فيمن أقام  واحتج .ويفارق موضعه إن كان بدويا فإن يوى السفر فأقام أربعة أيام أمت الصالة وصام
وبأن  .يقيم املهاجر مبكة بعد فضاء يسكه ثالثا    :أربعة يتم بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

النيب صلى اهلل عليه وسلم أقام مبىن ثالثا يقصر وقدم مكة فأقام قبل خروجه إىل عرفة ثالثا يقصر ومل 
وأن عمر أجلى  .الذي خرج فيه سائراحيسب اليوم الذي قدم فيه أليه كان فيه سائرا وال يوم التروية 

فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك  .أهل الذمة من احلجاز وضرب ملن يقدم منهم تاجرا مقام ثالثة أيام
وعن ابن  .من أقام أربعا أمت :وروي عن عثمان بن عفان .مقام السفر وما جاوزه مقام اإلقامة

جاوز حلاجة أو مرض وهو عازم على فإذا  :قال الشافعي .من أمجع إقامة أربع أمت :املسيب



اخلروج أمت وإن قصر أعاد إال أن يكون يف خوف أو حرب فيقصر قصر النيب صلى اهلل عليه وسلم عام 
إن أقام على شيء ينجح اليوم  :الفتح حلرب هوازن سبع عشرة أو مثان عشرة وقال يف اإلمالء

اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبكة عام الفتح أقام رسول  .واليومني أيه ال يزال يقصر ما مل جيمع مكثا
ومشهور عن ابن عمر أيه أقام  :قال املزين .سبع عشرة أو مثان عشرة يقصر حىت خرج إىل حنني

فإذا قصر النيب صلى  :قال املزين .أخرج اليوم وأخرج غدا :بأذربيجان ستة أشهر يقصر يقول
ن عمر وال عزم على وقت إقامة فاحلرب وغريها اهلل عليه وسلم يف حربه سبع عشرة أو مثان عشرة مث اب

فإن خرج يف  :قال الشافعي .لو قاله قائل كان مذهبا :سواء عندي يف القياس وقد قال الشافعي
 :أشبه بقوله أن يتم أليه يقول :قال املزين .آخر وقت الصالة قصر وإن كان بعد الوقت مل يقصر

 إن 
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فلم تصل حىت حاضت أو أغمي عليها لزمتها وإن مل متكن مل تلزمها فكذلك إذا  أمكنت املرأة الصالة  

دخل عليه وقتها وهو مقيم لزمته صالة مقيم وإمنا جتب عنده بأول الوقت واإلمكان وإمنا ومسع له 
وليس له أن يصلي ركعتني يف السفر إال أن ينوي القصر  :قال الشافعي .التأخري إىل آخر الوقت

فإن أحرم ومل ينو القصر كان على أصل فرضه أربع ولو كان فرضها ركعتني ما صلى  مع اإلحرام
ليس هذا حبجة وكيف يكون حجة وهو جييز صالة فريضة خلف  :قال املزين .مسافر خلف مقيم

يافلة وليست النافلة فريضة وال بعض فريضة وركعتا املسافر فرض ويف األربع مثل الركعتني فرض قال 
وإن يسي صالة يف سفر فذكرها يف حضر فعليه أن يصليها صالة حضر ألن  :اهلل تعاىل الشافعي رمحه

علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا يسي صالة حضر فذكرها يف سفر فعليه 
أن يصليها أربعا ألن أصل الفرض أربع فال جيزئه أقل منها وإمنا أرخص له يف القصر ما دام وقت 

وإن أحرم ينوي القصر مث يوى  :قال .صالة قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصةال
املقام أمتها أربعا ومن خلفه من املسافرين ولو أحرم يف مركب مث يوى السفر مل يكن له أن يقصر وإن 



إمام  أحرم خلف مقيم أو خلف من ال يدري فأحدث اإلمام كان على املسافر أن يتم أربعا وإن أحدث
مسافر مبسافرين فسدت صالته فإن علم املأموم أيه صلى ركعتني مل يكن عليه إال ركعتان وإن شك مل 

جيزه إال أربع فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على مجيعهم وعلى الراعف أن 
هذا غلط  :زينقال امل .يصلوا أربعا أليه مل يكمل واحد منهم الصالة حىت كان فيها يف صالة مقيم

الراعف يبتدئ ومل يأمت مبقيم فليس عليه وال على املسافر إمتام ولو صلى املستخلف بعد حدثه أربعا مل 
وإذا كان له طريقان يقصر  :قال الشافعي رمحه اهلل .يصل هو إال ركعتان أليه مسافر مل يأمت مبقيم

  .يف األقرب قصر وإال مل يقصر يف أحدمها وال يقصر يف اآلخر فإن سلك األبعد خلوف أو حزوية

قال الشافعي  .وهذا عندي أقيس أليه سفر مباح :قال املزين .ويف اإلمالء إن سلك األبعد قصر 
وليس ألحد سافر يف معصية أن يقصر وال ميسح مسح املسافر فإن فعل أعاد وال ختفيف  :رمحه اهلل

فإيه يصلي واملسافرون ركعتني مث وإن صلى مسافر مبقيمني ومسافرين  .على من سفره يف معصية
يسلم هبم ويأمر املقيمني أن يتموا أربعا وكل مسافر فله أن يتم وإمنا رخص له أن يقصر الصالة إن شاء 

واحتج يف اجلمع بني الصالتني يف السفر بأن  .فإن أمت فله اإلمتام وكان عثمان بن عفان يتم الصالة
 ىل تبوك بني الظهر والعصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفره إ
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 :واملغرب والعشاء مجيعا وأن ابن عمر مجع بني املغرب والعشاء يف وقت العشاء وأن ابن عباس قال  

أال أخربكم عن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر كان إذا زالت الشمس وهو يف منزله 
ل وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حىت جيمع بينها وبني العصر مجع بني الظهر والعصر يف وقت الزوا

وأحسبه يف املغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فعل بعرفة أليه أرفق  :قال الشافعي .يف وقت العصر
به تقدمي العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به باملزدلفة تأخري املغرب ليتصل له السفر فال ينقطع بالنزول 

لك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أن من له للمغرب ملا يف ذ
القصر فله اجلمع كما وصفت واجلمع بني الصالتني يف أي الوقتني شاء وال يؤخر األوىل عن وقتها إال 



ع بنية اجلمع وإن صلى األوىل يف أول وقتها ومل ينو مع التسليم اجلمع مل يكن له اجلمع فإن يوى م
هذا عندي أوىل من قوله يف اجلمع يف املطر يف مسجد  :قال املزين .التسليم اجلمع كان له اجلمع

اجلماعات بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ال جيمع إال من افتتح األوىل بنية اجلمع واحتج بأن النيب 
قال  .يف مطر أرى ذلك :قال مالك .صلى اهلل عليه وسلم مجع باملدينة يف غري خوف وال سفر

والقياس عندي إن سلم ومل ينو اجلمع  :قال املزين .والسنة يف املطر كالسنة يف السفر :الشافعي
فجمع يف قرب ما سلم بقدر ما لو أراد اجلمع كان ذلك فصال قريبا بينهما أن له اجلمع أليه يكون مجع 

من اثنتني فلم يطل فصل ما الصالتني إال وبينهما ايفصال فكذلك كل مجع وكذلك كل من سها فسلم 
بينهما أيه يتم كما أمت النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد فصل ومل يكن ذلك قطعا التصال الصالة يف 

  .احلكم فكذلك عندي إيصال مجع الصالتني أن ال يكون التفريق بينهما إال مبقدار ما ال يطول
  

 ID ' '   يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات فأما إذا مل (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل 
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -العرب والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف  
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 باب وجوب اجلمعة وغريه من أمرها  

حدثين سلمة بن عبيد اهلل اخلطمي عن حممد بن  :أخربيا إبراهيم بن حممد قال :قال الشافعي 
جتب اجلمعة   :هلل عليه وسلمقال النيب صلى ا :كعب القرظي أيه مسع رجال من بين وائل يقول

وجتب اجلمعة على أهل املصر وإن  :قال الشافعي .على كل مسلم إال امرأة أو صبيا أو مملوكا  
كثر أهله حىت ال يسمع أكثرهم النداء ألن اجلمعة جتب على أهل املصر اجلامع وعلى كل من كان 

بأصم مستمعا واألصوات هادئة والريح خارجا من املصر إذا مسع النداء وكان املنادي صيتا وكان ليس 
ساكنة ولو قلنا حىت يسمع مجيعهم ما كان على األصم مجعة ولكن إذا كان هلم السبيل إىل علم النداء 

وإن كايت قريبة  .إذا يودي للصالة    :مبن يسمعه منهم فعليهم اجلمعة لقول اهلل تبارك وتعاىل
ن عنها شتاء وال صيفا إال ظعن حاجة وكان أهلها أربعني جمتمعة البناء واملنازل وكان أهلها ال يظعنو

رجال حرا بالغا غري مغلوب على عقله وجبت عليهم اجلمعة واحتج مبا ال يثبته أهل احلديث أن النيب 
  :وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل أيه قال .صلى اهلل عليه وسلم حني قدم املدينة مجع بأربعني رجال

فإن  :قال الشافعي .ومثله عن عمر بن عبد العزيز .فعليهم اجلمعة   كل قرية فيها أربعون رجال
خطب هبم وهم أربعون مث ايفضوا عنه مث رجعوا مكاهنم صلوا صالة اجلمعة وإن مل يعودوا حىت تباعد 

 :أحببت أن يبتدئ اخلطبة فإن مل يفعل صالها هبم ظهرا فإن ايفضوا بعد إحرامه هبم ففيها قوالن

ال  :والقول اآلخر .معه اثنان حىت تكون صالته صالة مجاعة أجزأهم اجلمعةإن بقي  :أحدمها
ليس لقوله إن بقي  :قلت أيا :قال املزين .جتزئهم حبال حىت يكون معه أربعون يكمل هبم الصالة

معه اثنان أجزأهتم اجلمعة معىن أليه مع الواحد واالثنني يف االستقبال يف معىن املنفرد يف اجلمعة وال 
ة جتب هبم اجلمعة عنده أقل من األربعني فلو جازت باثنني أليه أحرم باألربعني جازت بنفسه أليه مجاع

أحرم باألربعني فليس هلذا وجه يف معناه هذا والذي هو أشبه به إن كان صلى ركعة مث ايفضوا صلى 



هلم إال به أخرى منفردا كما لو أدرك معه رجل ركعة صلى أخرى منفردا وال مجعة له إال هبم وال 
أيه لو صلى هبم  :فأداؤه ركعة هبم كأدائهم ركعة به عندي يف القياس ومما يدل على ذلك من قوله

ولو ركع مع اإلمام مث زحم فلم يقدر  :قال الشافعي .ركعةمث أحدث بنوا وحدايا ركعة وأجزأهتم
يف األوىل فلم ميكنه  على السجود حىت قضى اإلمام سجود تبع اإلمام إذا قام واعتد هبا فإن كان ذلك

 السجود حىت يركع اإلمام يف الثايية مل يكن له أن يسجد للركعة األوىل إال أن خيرج من إمامته ألن 
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أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا سجدوا للعذر قبل ركوع الثايية فريكع معه يف الثايية وتسقط   

 .أحدمها ال يتبعه ولو ركع حىت يفرغ مما بقي عليه :النوقال يف اإلمالء فيها قو .األخرى

األول  :قلت أيا :قال املزين .إن قضى ما فات مل يعتد به وتبعه فيما سواه :والقول الثاين
عندي أشبه بقوله قياسا على أن السجود إمنا حيسب له إذا جاء واإلمام يصلي بإدراك الركرع ويسقط 

سها عن ركعة ركع الثايية معه مث قضى اليت سها عنها ويف هذا من بسقوط إدراك الركوع وقد قال إن 
وإن أحدث يف صالة اجلمعة فتقدم رجل بأمره  :قال الشافعي .قوله ألحد قوليه دليل وباهلل التوفيق

أو بغري أمره وقد كان دخل مع اإلمام قبل حدثه فإيه يصلي هبم ركعتني وإن مل يكن أدرك معه التكبرية 
يشبه أن يكون هذا إذا كان إحرامه بعد حدث  :قلت أيا :يه صار مبتدئا قال املزينصالها ظهرا أل

وال مجعة على مسافر وال عبد وال امرأة وال مريض وال من له عذر وإن  :قال الشافعي .اإلمام
حضروها أجزأهتم وال أحب ملن ترك اجلمعة بالعذر أن يصلي حىت يتأخى ايصراف اإلمام مث يصلي 

صلى من الذين ال مجعة عليهم قبل اإلمام أجزأهتم وإن صلى من عليه اجلمعة قبل اإلمام مجاعة فمن 
ومن مرض له ولد أو والد فرآه منزوال به أو خاف فوت يفسه فال بأس أن  .أعادها ظهرا بعد اإلمام

نه يف يدع اجلمعة وكذلك إن مل يكن له ذو قرابة وكان ضائعا ال قيم له غريه أوله قيم غريه له شغل ع
ومن طلع إىل الفجر فال يسافر  .وقت اجلمعة فال بأس أن يدع له اجلمعة تركها ابن عمر ملنزول به

  .حىت يصليها
  



 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أيه ملا ثبت 
  
 بق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما س :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 يوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار ال  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 زخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب وال  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 باب الغسل للجمعة واخلطبة وما جيب يف صالة اجلمعة  



والسنه أن يغتسل للجمعة كل حمتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم اجلمعة  :ال الشافعيق 
من توضأ فبها ويعمت ومن   :أجزأه ومن ترك الغسل مل يعد ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 فإذا زالت الشمس وجلس اإلمام على املنرب وأذن املؤذيون فقد ايقطع الركوع .اغتسل فالغسل أفضل
وروي أن سليكا الغطفاين دخل املسجد والنيب  .فال يركع أحد إال أن يأيت رجل مل يكن ركع فريكع

وأن  .فصل ركعتني    :قال .ال :أركعت  قال  :صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال له
ما كنت ألدعهما بعد شيء مسعته من رسول اهلل  :أبا سعيد اخلدري ركعهما ومروان خيطب وقال

وينصت الناس وخيطب اإلمام قائما خطبتني جيلس بينهما جلسة خفيفة    :ليه وسلم قالصلى اهلل ع
إال أن يكون مريضا فيخطب جالسا وال بأس بالكالم ما مل خيطب وحيول الناس وجوههم إىل اإلمام 
  ويستمعون الذكر فإذا فرغ أقيمت الصالة فيصلي بالناس ركعتني يقرأ يف األوىل بأم القرآن يبتدئها ب
بسم اهلل الرمحن الرحيم  وبسورة اجلمعة ويقرأ يف الثايية بأم القرآن و  إذا جاءك املنافقون  مث يتشهد 

ويصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم وجيهر اإلمام بالقراءة وال يقرأ من خلفه ومىت دخل وقت العصر 
مام ركعة بسجدتني أمتها مجعة قبل أن يسلم اإلمام من اجلمعة فعليه أن يتمها ظهرا ومن أدرك مع اإل

وإن ترك سجدة فلم يدر أمن اليت أدرك أم األخرى حسبها ركعة وأمتها ظهرا ألن النيب صلى اهلل عليه 
إن مل تفته ومن مل تفته  :من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة  ومعىن قوله  :وسلم قال

طبة استواء النيب صلى اهلل عليه وسلم على وحكي يف أداء اخل .صلى ركعتني وأقلها ركعة بسجدتيها
الدرجة اليت تلي املستراح قائما مث سلم وجلس على املستراح حىت فرغ املؤذيون مث قام فخطب األوىل 

مث جلس مث قام فخطب الثايية وروي أيه صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته 
على ذلك أو ما أشبهه فإن مل يفعل أحببت أن  وأحب أن يعتمد :على قوس قال :وقيل .اعتمادا

يسكن جسده ويديه إما بأن جيعل اليمىن على اليسرى أو يقرمها يف موضعهما ويقبل بوجهه قصد 
وجهه وال يلتفت ميينا وال مشاال وأحب أن يرفع صوته حىت يسمع وأن يكون كالمه مترسال مبينا معربا 

الكالم ومده وال ما يستنكر منه وال العجلة فيه على األفهام بغري ما يشبه العي وغري التمطيط وتقطيع 
وال ترك اإلفصاح بالقصد وليكن كالمه قصريا بليغا جامعا وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن حيمد 

 اهلل ويصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم بتقوى اهلل 
   



 
 3158 :صفحة 

 
 ويصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويوصي بتقوى اهلل وطاعته ويقرأ آية يف األوىل وحيمد اهلل  

ويدعو يف اآلخرة ألن معقوال أن اخلطبة مجع بعض الكالم من وجوه إىل بعض وهذا من أوجزه وإذا 
  .حصر اإلمام لقن وإذا قرأ سجدة فنزل فسجد مل يكن به بأس كما ال يقطع الصالة

وإن سلم رجل واإلمام  .أستغفر اهلل يل ولكم :لوأحب أن يقرأ يف اآلخرة بآية مث يقو :قال 
  .خيطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم ألن الرد فرض وينبغي تشميت العاطس ألهنا سنة

اجلديد  :قلت أيا :قال املزين رمحه اهلل .ال يشمته وال يرد السالم إال إشارة :وقال يف القدمي 
 من السنة وهو يقول أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوىل به ألن الرد فرض والصمت سنة والفرض أوىل

وهو يقول يتكلم الرجل فيما يعنيه  .كلم قتلة ابن أيب احلقيق يف اخلطبة وكلم سليكا الغطفاين
ويف  :قال املزين .لو كايت اخلطبة صالة ما تكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ويقول

واجلمعة خلف كل إمام صالها  :قال الشافعي رمحه اهلل .هذا دليل على ما وصفت وباهلل التوفيق
 .من أمري ومأمور ومتغلب على بلد وغري أمري جائزة وخلف عبد ومسافر كما جتزئ الصالة يف غريها

وال جيمع يف مصر وإن عظم وكثرت مساجده إال يف مسجد واحد منها وأيها مجع فيه فبدأ هبا بعد 
ا هي ظهر يصلوهنا أربعا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده الزوال فهي اجلمعة وما بعدها فإمن

صلوا يف مسجده وحول املدينة مساجد ال يعلم أحدا منهم مجع إال فيه ولو جاز يف مسجدين جلاز يف 
  .مساجد العشائر

  
 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول

 يه فإن احلذف ف
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  



  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع  ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
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 باب التبكري إىل اجلمعة  

 :ي اهلل عنه قالأيبأيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة رض :قال الشافعي 

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدية   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ومن راح يف الساعة الثايية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن 

فإذا  :اخلامسة فكأمنا قرب بيضة قالراح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة 
وأحب التبكري إليها وأن ال تؤتى  :قال الشافعي .خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر  



 :إال مشيا ال يزيد على سجية مشيته وركوبه وال يشبك بني أصابعه لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .فإن أحدكم يف صالة ما كان يعمد إىل الصالة   
  
 باب اهليئة للجمعة  

أخربيا مالك عن الزهري عن ابن السباق أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف  :قال الشافعي 
يا معشر املسلمني إن هذا يوم جعله اهلل تبارك وتعاىل عيدا للمسلمني فاغتسلوا   :مجعة من اجلمع

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ومن كان عنده طيب فال يضره أن ميس منه وعليكم بالسواك  

وأحب أن يتنظف بغسل وأخذ شعر وظفر وعالج ملا يقطع تغيري الريح من مجيع جسده وسواك 
ويستحسن ثيابه ما قدر عليه وبطيبها اتباعا للسنة ولئال يؤذي أحدا قاربه وأحب ما يلبس إيل البياض 

 يصبغ بعد ما ينسج فحسن وأكره فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبهه مما يصنع غزله وال
 :للنساء الطيب وما يشتهون به وأحب لإلمام من حسن اهليئة أكثر وأن يعتم ويرتدي بربد فإيه يقال

  .كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعتم ويرتدى بربد
  

 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل
 أربعة بأيفسهن 

  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (هدوا عليهن أربعة منكمفاستش) :تعاىل  

 ويقولون 
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (أزواجا ثالثة وكنتم)  
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 باب صالة اخلوف  

وإذا صلوا يف سفر صالة اخلوف من عدو غري مأمون صلى اإلمام بطائفة ركعة  :قال الشافعي 
القيام وأمتت الطائفة الركعة اليت بقيت عليها وطائفة وجاه العدو فإذا فرغ منها قام فثبت قائما وأطال 

تقرأ بأم القرآن وسورة وختفف مث تسلم وتنصرف فتقف وجاه العدو وتأيت الطائفة األخرى فيصلي هبا 
اإلمام الركعة الثايية اليت بقيت عليه فيقرأ فيها بعد إتياهنم بأم القرآن وسورة قصرية ويثبت جالسا وتقوم 

الركعة اليت بقيت عليها بأم القرآن وسورة قصرية مث جتلس مع اإلمام قدر ما الطائفة فتتم أليفسها 
يعلمهم تشهدوا مث يسلم هبم وقد صلت الطائفتان مجيعا مع اإلمام وأخذت كل واحدة منهما مع 

وإذا كنت فيهم فأقمت هلم   :واحتج بقول اهلل تبارك وتعاىل .إمامها ما أخذت األخرى منه
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فيلكويوا من ورائكم ولتأت طائفة الصالة فلتقم طائفة 

واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل حنو ذلك يوم ذات  .أخرى مل يصلوا فليصلوا معك  
والطائفة ثالثة فأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن حيرسه أقل من  :قال الشافعي .الرقاع

ة املغرب فإن صلى بالطائفة األوىل ركعتني وثبت قائما وأمتوا أليفسهم فحسن طائفة وإن كايت صال
وإن ثبت جالسا وأمتوا أليفسهم فجائز مث تأيت الطائفة األخرى فيصلي هبا ما بقي مث يثبت جالسا حىت 

ة تقضي ما بقي عليها مث يسلم هبم وإن كايت صالة حضر فلينتظر جالسا يف الثايية أو قائما يف الثالث



ولو فرقهم  .حىت تتم الطائفة اليت معه مث تأيت الطائفة األخرى فيصلي هبا كما وصفت يف األخرى
أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت قائما وأمت أليفسهم مث بفرقة ركعة وثبت جالسا وأمتوا مث بفرقة 

أيه أساء وال  :اأحدمه :ركعة وثبت قائما وأمتوا مث بفرقة ركعة وثبت جالسا وأمتوا كان فيها قوالن
  .إعادة عليه

أن صالة اإلمام فاسدة وتتم صالة األوىل والثايية ألهنما خرجتا من صالته قبل فسادها ألن  :والثاين 
 .له ايتظارا واحدا بعد آخر وتفسد صالة من علم من الباقيتني مبا صنع وائتم به دون من مل يعلم

مل يكن جنسا أو مينعه من الصالة أو يؤوي به وأحب للمصلي أن يأخذ سالحه يف الصالة ما  :قال
ولو سها يف األوىل أشار إىل من خلفه مبا  .أحدا وال يأخذ الرمح إال أن يكون يف حاشية الناس

يفهمون أيه سها فإذا قضوا سجدوا للسهو مث سلموا وإن مل يسه هو وسهوا هم بعد اإلمام سجدوا 
األوىل وإن كان خوفا أشد من ذلك وهو املسايفة لسهوهم وتسجد الطائفة األخرى معه لسهوه يف 

 والتحام القتال ومطاردة العدو حىت خيافوا إن ولوا أن يركبوا أكتافهم فتكون 
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هزميتهم فيصلوا كيف أمكنهم مستقبلي القبلة وغري مستقبليها وقعودا على دواهبم وقياما يف األرض   

فإن خفتم فرجاال أو ركبايا  وقال   :حتج بقول اهلل عز وجلعلى أقدامهم ويومئون برؤوسهم وا
ال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن رسول  :قال يافع .مستقبلي القبلة وغري مستقبليها :ابن عمر

ولو صلى على فرسه يف شدة اخلوف ركعة مث أمن يزل فصلى  :قال .اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ا مث سار إىل شدة اخلوف فركب ابتدا ألن عمل النزول أخرى مواجهة القبلة وإن صلى ركعة آمن

قد يكون الفارس أخف ركوبا وأقل  :قلت أيا :قال املزين .خفيف والركوب أكثر من النزول
وال بأس أن يضرب يف الصالة الضربة  :قال الشافعي .شغال لفروسيته من يزول ثقيل غري فارس

ملطعون أو عمل ما يطول بطلت صالتة ولو رأوا فأما إن تابع الضرب أو ردد يف ا .ويطعن الطعنة
سوادا أو مجاعة أو إبال فظنوهم عدوا فصلوا صالة شدة اخلوف يومؤون إمياء مث بان هلم أيه ليس عدوا 



قلت  :قال املزين .ال يعيدون ألهنم صلوا والعلة موجودة :وقال يف اإلمالء .أو شكوا أعادوا
وإن كان العدو قليال من ياحية القبلة  :الشافعيقال  .أشبه بقوله عندي أن يعيدوا :أيا

واملسلمون كثريا يأمنوهنم يف مستوى ال يسترهم شيء إن محلوا عليهم رأوهم صلى اإلمام هبم مجيعا 
وركع وسجد هبم مجيعا إال صفا يليه أو بعض صف ينظرون العدو فإذا قاموا بعد السجدتني سجد 

رسه منهم فإذا سجدوا سجدتني وجلسوا سجد الذين الذين حرسوه أوال إال صفا أو بعض صف حي
 .حرسوهم مث يتشهدون مث يسلم هبم مجيعا معا وهذا حنو صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم عسفان

ولو تأخر الصف الذي حرسه إىل الصف الثاين وتقدم الثاين فحرسه فال بأس ولو صلى  :قال الشافعي
لى بالطائفة األخرى ركعتني مث سلم فهكذا صالة النيب صلى اهلل يف اخلوف بطائفة ركعتني مث سلم مث ص

وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي يافلة ألن النيب  :عليه وسلم ببطن خنل قال املزين
 :قال الشافعي .صلى اهلل عليه وسلم صلى بالطائفة الثايية فريضة هلم ويافلة له صلى اهلل عليه وسلم

ي صالة اخلوف يف طلب العدو أليه آمن وطلبهم تطوع والصالة فرض وال يصليها وليس ألحد أن يصل
  .كذلك إال خائفا

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

 لك حيتاج إىل يقل والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذ (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 باب من له أن يصلي صالة اخلوف  



كل قتال كان فرضا أو مباحا ألهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دم مسلم  :قال الشافعي 
هيد فلمن قاتلهم أن من قتل دون ماله فهو ش :أو ماله أو حرميه فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يصلي صالة اخلوف ومن قاتل على ما ال حيل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد ولو كايوا مولني 
للمشركني أدبارهم غري متحرفني لقتال وال متحيزين إىل فئة وكايوا يومؤون أعادوا ألهنم حينئذ 

يومؤون عدوا  ولو غشيهم سيل وال جيدون جنوة صلوا :قال .عاصون والرخصة ال تكون لعاص
  .على أقدامهم وركاهبم

  
 باب يف كراهية اللباس واملبارزة  

وأكره لبس الديباج والدرع املنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته  :قال الشافعي 
احلرب فال بأس وال أكره ملن كان يعلم من يفسه يف احلرب بالء أن يعلم وال أن يركب األبلق قد أعلم 

 :قال .وال أكره الرباز قد بارز عبيدة ومحزة وعلي بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم .وم بدرمحزة ي

ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب واخلنزير من جلد قرد وفيل وأسد وحنو ذلك أليه جنة للفرس 
  .وال تعبد على الفرس

  
 ID ' '   إمنا  :(والبست من ش) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

 حذفت اهلاء من ستة ألن 
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 منا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال ص  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  



  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :كيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن الس  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
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 باب صالة العيدين  

د الفجر ومن وجب عليه حضور اجلمعة وجب عليه حضور العيدين وأحب الغسل بع :قال الشافعي 
وأحب إظهار التكبري مجاعة وفراس يف ليلة  :قال .للغدو إىل املصلى فإن ترك الغسل تارك أجزأه

الفطر وليلة النحر مقيمني وسفرا يف منازهلم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا 
قال يف غري هذا و .جمالسهم وينتظرون الصالة ويكربون بعد الغدو حىت خيرج اإلمام إىل الصالة

هذا أقيس ألن من مل يكن يف صالة ومل حيرم  :قال املزين .حىت يفتتح اإلمام الصالة :الكتاب
ولتكملوا العدة ولتكربوا   :إمامه ومل خيطب فجائز أن يتكلم واحتج بقول اهلل تعاىل يف شهر رمضان



ون ليلة الفطر يف املسجد وعن ابن املسيب وعروة وأيب سلمة وأيب بكر يكرب .اهلل على ما هداكم  
وأحب لإلمام  :قال الشافعي .جيهرون بالتكبري وشبه ليلة النحر هبا إال من كان حاجا فذكره التلبية

أن يصلي هبم حيث هو أرفق هبم وأن ميشي إىل املصلى ويلبس عمامة وميشي الناس ويلبسون العمائم 
 صلى اهلل عليه وسلم ما ركب يف وروى الزهري أن رسول اهلل .وميسون من طيبهم قبل أن يغدوا

وأحب ذلك إال أن يضعف فريكب وأحب أن يكون خروج  :قال الشافعي .عيد وال جنازة قط
اإلمام يف الوقت الذي يوايف فيه الصالة وذلك حني تربز الشمس ويؤخر اخلروج يف الفطر عن ذلك 

أن عجل األضحى وأخر   :وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل عمرو بن حزم .قليال
الفطر وذكر الناس  وروي أيه صلى اهلل عليه وسلم كان يلبس برد حربة ويعتم يف كل عيد ويطعم يوم 

  .الفطر قبل الغدو

  .وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كان يطعم قبل اخلروج إىل اجلبان يوم الفطر ويأمر به 

  .ون يوم الفطر قبل الصالة وال يفعلون ذلك يوم النحركان املسلمون يأكل :وعن ابن املسيب قال 

وروي عن ابن عمر أيه كان يغدو إىل املصلى يف يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكرب حىت يأيت املصلى  
وعن عروة وأيب سلمة أهنما كايا جيهران  .فيكرب باملصلى حىت إذا جلس اإلمام عليه املنرب ترك التكبري

وأحب أن يلبس أحسن ما جيد فإذا بلغ اإلمام املصلى  :قال .إىل املصلى بالتكبري حني يغدوان
يودي  الصالة جامعة  بال أذان وال إقامة مث حيرم بالتكبري فريفع يديه حذو منكبيه مث يكرب سبع تكبريات 

سوى تكبرية اإلحرام ويرفع كلما كرب يديه حذو منكبيه ويقف بني كل تكبريتني بقدر قراءة آية ال 
لة وال قصرية يهلل اهلل وبكربه وحيمده وميجده فإذا فرغ من سبع تكبريات قرأ بأم القرآن مث يقرأ ب  طوي

 ق والقرآن اجمليد  وجيهر بقراءته مث يركع ويسجد فإذا 
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قام يف الثايية كرب مخس تكبريات سوى تكبرية القيام من اجللوس ويقف بني كل تكبريتني كقدر قراءة   

آية ال طويلة وال قصرية كما وصفت فإذا فرغ من مخس تكبريات قرأ بأم القرآن وب  اقتربت الساعة 



وايشق القمر  مث يركع ويسجد ويتشهد ويسلم وال يقرأ من خلفه واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وروي أن النيب  .وأبا بكر وعمر كربوا يف العيدين سبعا ومخسا وصلوا قبل اخلطبة وجهروا بالقراءة

صلى اهلل عليه وسلم كان يقرأ يف األضحى والفطر ب  ق والقرآن اجمليد  و  اقتربت الساعة وايشق 
مث خيطب فإذا ظهر على املنرب يسلم ويرد الناس عليه ألن هذا يروى غالبا وينصتون  :قال .القمر  

يعتمد على شيء وأن يثبت ويسمعون منه وخيطب قائما خطبتني جيلس بينهما جلسة خفيفة وأحب أن 
يديه ومجيع بديه فإن كان الفطر أمرهم بطاعة اهلل وحضهم على الصدقة والتقرب إىل اهلل جل ثناؤه 

وال بأس أن يتنفل املأموم قبل صالة العيد وبعدها يف  :قال .والكف عن معصيته مث ينزل فينصرف
وروي أن سهال الساعدي  .ابيته واملسجد وطريقه وحيث أمكنه كما يصلي قبل اجلمعة وبعده

 .ورافع بن خدبج كايا يصليان قبل العيد وبعده ويصلي العيدين املنفرد يف بيته واملسافر والعبد واملرأة

وأحب حضور العجائز غري ذات اهليئة العيدين وأحب إذا حضر النساء العيدين أن يتنظفن باملاء  :قال
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه  .غ واحلليوال يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان بالصب

وإذا كان  :قال .وأحب ذلك لإلمام واملأموم :قال .كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى
العذر من مطر أو غريه أمرته أن يصلي يف املساجد وروي أن عمر صلى بالناس يف يوم مطري يف املسجد 

  .يف يوم الفطر

اإلمام من يصلي بضعفة الناس يف موضع من املصر ومن جاء واإلمام  وال أرى بأسا أن يأمر :قال 
وإذا كان العيد أضحى علمهم  :قال .خيطب جلس حىت يفرغ فإذا فرغ قضى مكايه أو يف بيته

اإلمام كيف ينحرون وأن على من حنر من قبل أن جيب وقت حنر اإلمام أن يعيد وخيربهم مبا جيوز من 
ما جيوز من اإلبل والبقر والغنم وأهنم يضحون يوم النحر وأيام التشريق األضاحي وما ال جيوز ويسن 

مث ال يزال يكرب خلف كل صالة فريضة من الظهر من  .وكذلك قال احلسن وعطاء :قال .كلها
النحر إىل أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق فيكرب بعد الصبح مث يقطع وبلغنا حنو ذلك عن ابن 

  .ر صالة مبىن والناس هلم تبعوالصبح آخ :عباس قال
  

 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 أجري عليها 
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 باب التكبري يف العيدين  

فأحب أن  :قال .التكبري كما كرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصلوات :قال الشافعي 
اهلل أكرب ثالثا يسقا وما زاد من ذكر اهلل فحسن ومن فاته شيء من صالة اإلمام  :يبدأ اإلمام فيقول

الذي قبل هذا عندي أوىل به ال يكرب إال  :قال املزين .قضى مث كرب ويكرب خلف الفرائض والنوافل
باألمس فإن كان ذلك ولو شهد عدالن يف الفطر بأن اهلالل كان  :قال الشافعي .خلف الفرائض

قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال مل يصلوا أليه عمل يف وفت إذ جاوزه مل يعمل يف 
وأحب أن ذكر فيه شيئا وإن مل يكن ثابتا أن يعمل من الغد  :وقال يف كتاب الصيام .غريه كعرفة

لو جاز أن يقضي كان بعد  :لقوله األول أوىل به أليه احتج فقا :قال املزين .ومن بعد الغد
وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وباهلل  :قال املزين .الظهر أجوز وإىل وقته أقرب

  .التوفيق
  
 باب صالة كسوف الشمس والقمر  

يف أي وقت خسفت الشمس يف يصف النهار أو بعد العصر فسواء ويتوجه اإلمام إىل  :قال الشافعي 
فيأمر بالصالة جامعة مث يكرب ويقرأ يف القيام األول بعد أم القرآن بسورة البقرة إن  حيث يصلي اجلمعة

كان حيفظها أو قدرها من القرآن إن كان ال حيفظها مث يرجع فيطيل وجيعل ركوعه قدر قراءة مائة آية 
در مائيت آية مسع اهلل ملن محده ربنا لك احلمد مث يقرأ بأم القرآن وق :من سورة البقرة مث يرفع فيقول

من البقرة مث يركع بقدر ما يلي ركوعه األول مث يرفع فيسجد سجدتني مث يقول يف الركعة الثايية فيقرأ 
بأم القرآن وقدر مائة ومخسني آية من البقرة مث يركع بقدر سبعني آية من البقرة مث يرفع فيقرأ بأم القرآن 

ن البقرة مث يرفع مث يسجد وإن جاوز هذا أو قصر وقدر مائة آية من البقرة مث يركع بقدر مخسني آية م



ويسر يف خسوف الشمس بالقراءة ألهنا من صالة النهار واحتج بأن  .عنه فإذا قرأ بأم القرآن أجزأه
خسفت الشمس فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويال  :ابن عباس قال

وعا طويال مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث حنوا من سورة البقرة مث ركع رك :قال
ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث قام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع 
ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا 

إن الشمس والقمر   :ركوع األول مث سجد مث ايصرف وقد جتلت الشمس فقالطويال وهو دون ال
 آيتان 
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ووصف عن  .من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهلل    

  .اكنت إيل جنب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما مسعت منه حرف :ابن عباس أيه قال

وروي أن ابن عباس صلى يف خسوف القمر ركعتني  .قال الشافعي أليه أسر ولو مسعه ما قدر قراءته 
إمنا صليت كما رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم  :فقال .يف ركعة ركعتني مث ركب فخطبنا

قال الشافعي وإن اجتمع عيد  .وبلغنا عن عثمان أيه صلى يف كل ركعة ركعتني :قال .يصلي
ف واستسقاء وجنازة بدئ بالصالة على اجلنازة فإن مل يكن حضر اإلمام أمر من يقوم هبا وبدئ وخسو

باخلسوف مث يصلي العيد مث أخر االستسقاء إىل يوم آخر وإن خاف فوت العيد صالها وخفف مث خرج 
يف منها إىل صالة اخلسوف مث خيطب للعيد وللخسوف وال يضره أن خيطب بعد الزوال هلما وإن كان 

وقت اجلمعة بدأ بصالة اخلسوف وخفف فقرأ يف كل ركعة بأم القرآن وقل هو اهلل أحد وما أشبهها 
وإن خسف القمر صلى كذلك إال أيه  .مث خيطب للجمعة ويذكر فيها اخلسوف مث يصلي اجلمعة

 جيهر بالقراءة ألهنا صالة الليل فإن خسف به يف وقت قنوت بدأ باخلسوف قبل الوتر وقبل ركعيت
الفجر وإن فاتتا ألهنما صالة ايفراد وخيطب بعد صالة اخلسوف ليال وهنارا وحيض الناس على اخلري 

ويأمرهم بالتوبة والتقرب إىل اهلل جل وعز ويصلي حيث يصلي اجلمعة ال حيث يصلي األعياد فإن مل 



يصل يصل حىت تغيب كاسفة أو منجلية أو خسف القمر فلم يصل حىت جتلى أو تطلع الشمس مل 
للخسوف فإن غاب خاسفا صلى للخسوف بعد الصبح ما مل تطلع الشمس وخيفف للفراغ قبل طلوع 

الشمس فإن طلعت أو أحرم فتجلت أمتوها فإن جللها سحاب أو حائل فهي على اخلسوف حىت 
يستيقن جتلى مجيعها وإذا اجتمع أمران فخاف فوت أحدمها بدأ بالذي خياف فوته مث رجع إىل اآلخر 

مل يقرأ يف كل ركعة من اخلسوف إال بأم القرآن أجزأه وال جيوز عندي تركها ملسافر وال ملقيم وإن 
  .بإمام ومنفردين وال آمر بصالة مجاعة يف سواها وأمر بالصالة منفردين

  
 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك

 صمت  :أو .األيام
  
 ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا إذ ال  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 ا إن صح ال يعارض قول سيبويه وهذ .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
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 باب صالة االستسقاء  

ويستسقي اإلمام حيث يصلي العيد وخيرج متنظفا باملاء وما  :رمحه رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي 
يقطع تغري الرائحة من سواك وغريه يف ثياب تواضع ويف استكاية وما أحببته لإلمام من هذا أحببته 



ويروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه خرج يف اجلمعة والعيدين بأحسن هيئة  .س كافةللنا
 .أحسب الذي رواه قال متبذال :وروي أيه صلى اهلل عليه وسلم خرج يف االستسقاء متواضعا وقال

وأحب أن خترج الصبيان ويتنظفوا لالستسقاء وكبار النساء ومن ال هيئة هلا منهن وأكره  :قال
خراج من خيالف اإلسالم لالستسقاء يف موضع مستسقى املسلمني وأمنعهم من ذلك وإن خرجوا إ

متميزين مل أمنعهم من ذلك ويأمر اإلمام الناس قبل ذلك أن يصوموا ثالثا وخيرجوا من املظامل ويتقربوا 
الصالة   :ناديإىل اهلل جل وعز مبا استطاعوا من خري خيرج هبم يف اليوم الرابع إىل أوسع ما جيد وي

وروي عن رسول اهلل  .جامعة  مث يصلي هبم اإلمام ركعتني كما يصلي يف العيدين سواء وجيهر فيهما
صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعلي رضي اهلل عنهم أهنم كايوا جيهرون بالقراءة يف االستسقاء 

ن عفان أيه كرب سبعا ومخسا ويصلون قبل اخلطبة ويكربون يف االستسقاء سبعا ومخسا وعن عثمان ب
مث خيطب  :يكرب مثل صالة العيدين سبعا ومخسا قال :وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه قال

اخلطبة األوىل مث جيلس مث يقوم فيخطب يقصر اخلطبة اآلخرة مستقبل الناس يف اخلطبتني ويكثر فيهما 
السماء عليكم مدرارا مث حيول وجهه  استغفروا ربكم إيه كان غفارا يرسل :اإلستغفار ويقول كثريا

إىل القبلة وحيول رداءه فيجعل طرفه األسفل الذي على شقه األيسر على عاتقه األمين وطرفه األسفل 
الذي على شقه األمين على عاتقه األيسر وإن حوله ومل ينكسه أجزأه وإن كان عليه ساج جعل ما على 

 .قه األمين على عاتقه األيسر ويفعل الناس مثل ذلكعاتقه األيسر على عاتقه األمين وما على عات

وروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه كايت عليه مخيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها 
 :ويدعو سرا ويدعو الناس معه ويكون من دعائهم :قال .فيجعله أعالها فلما ثقلت عليه قلبها

فقد دعوياك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم فامنن  اللهم أيت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك 
علينا مبغفرة ما قارفنا وإجابتك إيايا يف سقيايا وسعة رزقنا  مث يدعو مبا يشاء من دين ودييا ويبدأون 

ويبدأ اإلمام باالستغفار ويفصل به كالمه وخيتم به مث يقبل على الناس بوجهه فيحضهم على طاعة رهبم 
 يب صلى اهلل عليه ويصلي على الن
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أستغفر اهلل يل ولكم مث ينزل فإن  :وسلم ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ويقرأ آية أو آيتني ويقول  

وإذا حولوا أرديتهم  :قال .سقاهم اهلل وإال عادوا من الغد للصالة واالستسقاء حىت يسقيهم اهلل
وإن كايت ياحية جدبة وأخرى خصبة فحسن أن  أقروها حمولة كما هي حىت ينزعوها مىت يزعوها

يستسقي أهل اخلصبة ألهل اجلدبة وللمسلمني ويسألوا اهلل الزيادة للمخصبني فإن ما عند اهلل واسع 
ويستسقى حيث ال جيمع من بادية وقرية ويفعله املسافرون أليه سنة وليس بإحالة فرض ويفعلون ما 

  .أن يستسقي اإلمام بغري صالة وخلف وصلواتهيفعل أهل األمصار من صالة وخطبة وجيزي 
  
 باب الدعاء يف االستسقاء  

حدثين خالد بن رباح عن املطلب بن حنطب أن النيب  :أخربيا إبراهيم بن محد قال :قال الشافعي 
اللهم سقيا رمحة وال سقيا عذاب وال حمق وال بالء   :صلى اهلل عليه وسلم كان إذا استسقى قال

 :قال الشافعي .رق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا وال علينا  وال هم وال غ

اللهم اسقنا   :وروي عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا استسقى قال
طني غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا جملال عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القاي

اللهم إن بالعباد والبالء والبهائم واخللق من البالء واجلهد والضنك ما ال يشكو إال إليك اللهم أيبت لنا 
الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأيبت لنا من بركات األرض اللهم ارفع عنا اجلهد 

ستغفرك إيك كنت غفارا فأرسل واجلوع والعري واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه غريك اللهم إيا ي
  .وأحب أن يفعل هذا كله وال وقت يف الدعاء ال جيوز .السماء علينا مدرارا  

  
 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند

 إراهتما تغلب 
  
 فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف  الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   



  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  

   
 

 3169 :صفحة 
 
   

 باب احلكم يف تارك الصالة متعمدا  

ال يصليها غريك فإن صليت وإال  : خيرج وقتها بال عذريقال ملن ترك الصالة حىت :قال الشافعي 
يستتاب ثالثا  :وقد قيل .إن آمنت وإال قتلناك :استتبناك فإن تبت وإال قتلناك كما يكفر فنقول

إن مل يتب قتل  :قد قال يف املرتد :قال املزين .فإن صلى فيها وإال قتل وذلك حسن إن شاء اهلل
وقد جعل  .من ترك دينه فاضربوا عنقه    :صلى اهلل عليه وسلم ومل ينتظر به ثالثا لقول النيب

  .تارك الصالة بال عذر كتارك اإلميان فله حكمه يف قياس قوله أليه عنده مثله وال ينتظر به ثالثا
 
  
 كتاب اجلنائز  

عليه أول مما يبدأ به أولياء امليت أن يتوىل أرفقهم به إغماض عينيه بأسهل ما يقدر  :قال الشافعي 
وأن يشد حليه األسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسه لئال يسترخي حليه األسفل فينفتح فوه فال 

  .ينطبق ويرد ذراعيه حىت يلصقهما بعضديه مث ميدمها أو يردمها إىل فخذيه



سله ويفعل ذلك مبفاصل ركبتيه ويرد فخذيه إىل بطنه مث ميدمها ويلني أصابعه حىت يتباقى لينه على غا 
وخيلع عنه ثيابه وجيعل على بطنه سيف أو حديد ويسجى بثوب يغطي به مجيع جسده وجيعل على لوح 

  .أو سرير
  

 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 ت من شوال ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بس .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله   
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 قال  القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  



  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 باب غسل امليت وغسل الزوج امرأته واملرأة زوجها  

ويفضي بامليت إىل مغتسله ويكون كاملنحدر قليال مث يعاد تليني مفاصله ويطرح عليه  :قال الشافعي 
من ال بد له ما يواري ما بني ركبتيه إىل سرته ويستر موضعه الذي يغسل فيه فال يراه أحد إال غاسله و

من معويته عليه ويغضون أبصارهم عنه إال فيما ال ميكن غريه ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي ويتخذ 
إياءين إياء يغرف به من املاء اجملموع فيصب يف اإلياء الذي يلي امليت فما تطاير من غسل امليت إىل 

ال أن يكون برد أو يكون بامليت ما ال اإلياء الذي يليه مل يصب اآلخر وغري املسخن من املاء أحب إيل إ
ينقيه إال املسخن فيغسل به ويغسل يف قميص وال ميس عورة امليت بيده ويعد خرقتني يظيفتني لذلك 

قبل غسله ويلقي امليت على ظهره مث يبدأ غاسله فيجلسه إجالسا رفيقا ومير يده على بطنه إمرارا بليغا 
وعلى يده إحدى اخلرقتني حىت ينقي ما هنالك مث يلقها  واملاء يصب عليه ليخفي شيء إن خرج منه

لتغسل مث يأخذ األخرى مث يبدأ فيدخل أصبعه يف فيه بني شفتيه وال يفغر فاه فيمرها على أسنايه باملاء 
ويدخل طرف أصبعيه يف منخريه بشيء من ماء فينقي شيئا إن كان هناك ويوضئه وضوء الصالة 

ا ويسرحهما تسرحيا رفيقا مث يغسله من صفحة عنقه اليمىن وشق ويغسل رأسه وحليته حىت ينقيهم
صدره وجنبه وفخذه وساقه مث يعود إىل شقه األيسر فيصنع به مثل ذلك مث حيرفه إىل جنبه األيسر 

فيغسل ظهره وقفاه وفخذه وساقه اليمىن وهو يراه متمكنا مث حيرفه إىل شقه األمين فيصنع به مثل ذلك 
وما بني فخذيه وأليتيه باخلرقة ويستقصي ذلك مث يصب على مجيعه املاء القراح  ويغسل ما حتت قدميه

وأقل غسل امليت فيما أحب ثالثا فإن مل يبلغ اإليقاء فخمسا  :قال .وأحب أن يكون فيه كافور
اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر إن رأينت ذلك   :ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ملن غسل ابنته



وجيعل يف كل ماء قراح كافورا  :قال .سدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور  مباء و
وإن مل جيعل إال يف اآلخرة أجزأه ويتتبع ما بني أظافره بعود وال خيرج حىت خيرج ما حتتها من الوسخ 

ويقعده وكلما صب عليه املاء القراح بعد السدر حسبه غسال واحدا ويتعاهد مسح بطنه يف كل غسلة 
عند آخر غسله فإن خرج منه شيء أيقاه باخلرقة كما وصفت وأعاد عليه غسله مث ينشف يف ثوب مث 
يصري يف أكفايه وإن غسل باملاء القراح مرة أجزأه ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم األظفار 

يسأل اهلل حسن و .وتركه أعجب إيل أليه يصري إىل بلى عن قليل :قال املزين .ومنهم من مل يره
  .ذلك املصري
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قال الشافعي وال يقرب احملرم الطيب يف غسله وال حنوطه وال خيمر رأسه لقول النيب صلى اهلل عليه   

 :ولقوله صلى اهلل عليه وسلم .كفنوه يف ثوبيه اللذين مات فيهما وال ختمروا رأسه    :وسلم

وإن ابنا لعثمان توىف حمرما فلم خيمر رأسه ومل يقربه  .قيامة ملبيا  ال تقربوه طيبا فإيه يبعث يوم ال 
وأحب أن يكون بقرب امليت جممرة ال تنقطع حىت يفرغ من غسله فإذا رأى من امليت  :قال .طيبا

وأوالهم بغسله أوالهم بالصالة عليه ويغسل  :قال .شيئا ال يتحدث به ملا عليه من ستر أخيه
وعلي  .زوجها غسلت أمساء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي اهلل عنهالرجل امرأته واملرأة 

لو استقبلنا من أمريا ما استدبريا ما  :امرأته فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقالت عائشة
  .غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال يساؤه

ه من صاحبه ويغسل املسلم قرابته من وليس للعدة معىن حيل ألحدمها فيها ما ال حيل ل :قال 
 املشركني ويتبع جنازته وال يصلي عليه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر عليا فغسل أبا 

 باب عدد الكفن وكيف احلنوط  

وأحب عدد الكفن إيل ثالثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص وال عمامة ألن  :قال الشافعي 
  .كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



وجيمر بالعود حىت يعبق هبا مث يبسط أحسنها وأوسعها مث الثايية عليها مث اليت تلي امليت ويذر  :قال 
فيما بينهما احلنوط مث حيمل امليت فيوضع فوق العليا منها مستلقيا مث يأخذ شيئا من قطن منزع احلب 

حلنوط والكافور مث يدخله بني أليتيه إدخاال بليغا ويكثر لريد شيئا إن جاء منه عند حتريكه فيجعل فيه ا
إذا محل وزعزع ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف تأخذ أليتيه وعايته مث يشد عليه كما يشد التبان 

ولكن ال أحب ما قال من إبالغ احلشو ألن يف ذلك قبحا يتناول منه حرمته  :قال املزين .الواسع
جيعل كاملوزة من القطن فيما بني أليتيه وسفرة قطن حتتها مث يضم إىل أليتيه والشداد من فوق ذلك 
كالتبان يشد عليه فإن جاء منه شيء مينعه ذلك من أن يظهر منه فهذا أحسن يف كرامته من ايتهاك 

منخريه وعينيه قال الشافعي ويأخذ القطن فيضع عليه احلنوط والكافور فيضعه على فيه و .حرمته
وأذييه وموضع سجوده وإن كايت به جراح يافنة وضع عليها وحينط رأسه وحليته بالكافور وعلى 
مساجده ويوضع امليت من الكفن باملوضع الذي يبقى منه من عند رجليه أقل من مما يبقى من عند 

آلخر على شقه األيسر رأسه مث يثين عليه ضيق الثوب الذي يليه على شقه األمين مث يثين ضيق الثوب ا
 كما وصفت كما 
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يشتمل احلي بالسياج مث يصنع باألثواب كلها كذلك مث جيمع ما عند رأسه من الثياب مجع العمامة مث   

يرده على وجهه مث يرد ما على رجليه على ظهور رجليه إىل حيث بلغ فإن خافوا أن تنتشر األكفان 
القرب حلوها وأضجعوه على جنبه األمين ووسدوا رأسه بلبنة وأسندوه لئال عقدوها عليه فإذا أدخلوه 

يستلقي على ظهره وأديوه إىل اللحد من مقدمه لئال ينكب على وجهه وينصب اللنب على اللحد ويسد 
فرج اللنب مث يهال التراب عليه واإلهالة أن يطرح من على شفري القرب التراب بيديه مجيعا مث يهال 

وال أحب أن يرد يف القرب أكثر من ترابه لئال يرتفع جدا ويشخص عن وجه األرض قدر  .باملساحي
شرب ويرش عليه املاء ويوضع عليه احلصباء ويوضع عند رأسه صخرة أو عالمة ما كايت فإذا فرغ من 

وبلغنا  :قال .القرب فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع



هلل صلى اهلل عليه وسلم أيه سطح قرب ابنه إبراهيم عليه السالم ووصح عليه حصباء من عن رسول ا
رأيت قرب النيب صلى اهلل  :وروي عن القاسم قال .حصباء العرصة وأيه عليه السالم رش على قربه

واملرأة يف  :قال .وال تبىن القبور وال جتصص :قال .عليه وسلم وأيب بكر وعمر مسطحة
وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل وأن يضفر شعر رأسها ثالثة قرون فيلقني خلفها ألن  غسلها كالرجل

وتكفن خبمسة  :قال املزين .النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بذلك أم عطية يف ابنته وبأمره غسلتها
وأحب أن يكون أحدها درعا ملا رأيت فيه من قول  :قال املزين .أثواب مخار وإزار وثالثة أثواب

ومؤية امليت من رأس ماله دون  :قال الشافعي .العلماء وقد قال به الشافعي مرة معها مث خط عليه
ورثته وغرمائه فإن اشتجروا يف الكفن فثالثة أثواب إن كان وسطا ال موسرا وال مقال ومن احلنوط 

غسل  ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل وإن مل يستهل :قال .باملعروف ال سرفا وال تقصريا
  .وكفن ودفن واخلرقة اليت تواريه لفافة تكفينه

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثايية 
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (ربك فوقهم يومئذ مثاييةوحيمل عرش )  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 رحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا ص  
  

   
 



 3173 :صفحة 
 
   

 باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل  

والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها احلرب وإن مل  :قال الشافعي رمحه اهلل 
شاء  يطعموا كغريهم من املوتى والذين قتلهم املشركون يف املعترك يكفنون بثياهبم اليت قتلوا هبا إن

أولياؤهم وتنزع عنهم اخلفاف والفراء واجللود وما مل يكن من عام لباس الناس وال يغسلون وال يصلى 
وروي عن جابر بن عبد اهلل وأيس بن مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه مل يصل عليهم  .عليهم

 وعمر شهيد غري أيه ملا مل يقتل يف املعترك غسل  :قال .ومل يغسلهم

 ل اجلنازة باب مح 

وروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه محل يف جنازة سعد بن معاذ بني  :قال الشافعي 
وأن  .وعن سعد بن أيب وقاص أيه محل سرير ابن عوف بني العمودين على كاهله .العمودين

سرير وعن أيب هريرة أيه محل بني عمودي  .عثمان محل بني عمودي سرير أمه فلم يفارقه حىت وضع
ووجه محلها من اجلوايب  :قال .سعد بن أيب وقاص وأن ابن الزبري محل بني عمودي سرير املسور

أن يضع ياسرة السرير املقدمة على عاتقه األمين مث ياسرته املؤخرة مث يامنة السرير املقدمة على عاتقه 
عمودين ومن أين محل األيسر مث يامنته املؤخرة فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر محله بني ال

  .فحسن
  

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .ف فيه إال جاهل غيبيتوق  
  



 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 من كالم سيبويه كما جواز الوجهني قد ثبت  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 يام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األ :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  

   
 

 3174 :صفحة 
 
   

 باب املشي أمام اجلنازة  

املشي أمامها أفضل ألن النيب صلى واملشي باجلنازة اإلسراع وهو فوق سجية املشي و :قال الشافعي 
  .اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كايوا ميشون أمام اجلنازة

  
 باب من أويل بالصالة على امليت  



والويل أحق بالصالة من الوايل ألن هذا من األمور اخلاصة وأحق قرابته األب مث اجلد  :قال الشافعي 
األخ لألب واألم مث األخ لألب مث أقرهبم به عصبة فإن اجتمع له  من قبل األب مث الولد وولد الولد مث

أولياء يف درجة فأحبهم إيل أسنهم فإن مل حيمد حاله فأفضلهم وأفقههم فإن استووا أقرع بينهم والويل 
  .احلر أوىل من الويل اململوك

  
 باب الصالة على اجلنازة  

ئز يف كل وقت وإن اجتمعت جنائز الرجال والنساء ويصلى على اجلنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال  .والصبيان وأرادوا املبادرة جعلوا النساء مما يلي القبلة مث الصبيان يلوهنم مث الرجال مما يلي اإلمام

واخلناثى يف معناه يكون النساء بينهن وبني الصبيان كما جعلهم يف الصالة بني  :قلت أيا :املزين
  .الرجال والنساء

  
 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك

 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 ا عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأم  
  



 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .وإال فليتوقف فيه ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  

   
 

 3175 :صفحة 
 
   

 يفية الصالة والدفن باب هل يسن القيام عند ورود اجلنازة للصالة ويف ك 

القيام يف اجلنائز منسوخ واحتج  :حدثنا الربيع عن الشافعي قال :حدثنا إبراهيم قال :قال 
حدثنا  :حدثنا يوسف بن مسلم املصيصي قال :قال :قال إبراهيم .حبديث علي رضي اهلل عنه

كم عن أبيه أخربين موسى بن عقبة عن قيس بن مسعود بن احل :حجاج بن حممد عن ابن جريج قال
أيه شهد جنازة مع علي بن أيب طالب فرأى الناس قياما ينتظرون أين توضع فأشار إليهم بدرة أو سوطا 

وأخربين يافع  :قال ابن جريج .اجلسوا فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم
  .بن جبري عن مسعود عن علي مثله

  
 بأن يدخله القرب  باب التكبري على اجلنائز ومن أويل 

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل أن  :قال الشافعي 
وروي عن ابن عباس  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كرب أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل



وعن ابن عمر أيه كان  .هنا سنة  إمنا فعلت لتعلموا أ  :أيه قرأ بفاحتة الكتاب وجهر هبا وقال
ويكرب املصلي على امليت  :قال .وعن ابن املسيب وعروة مثله .يرفع يديه كلما كرب على اجلنازة

وبرفع يديه حذو منكبيه مث يقرأ بفاحتة الكتاب مث يكرب الثايية ويرفع يديه كذلك مث حيمد اهلل ويصلي 
واملؤمنات مث يكرب الثالثة ويرفع يديه كذلك ويدعو  على النيب صلى اهلل عليه وسلم ويدعو للمؤمنني

اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدييا وسعتها وحمبوبه وأحباؤه فيها إىل   :للميت فيقول
ظلمة القرب وما هو القيه وكان يشهد أن ال إله إال أيت وأن حممدا عبدك ورسولك وأيت أعلم به اللهم 

ح فقريا إىل رمحتك وأيت غين عن عذابه وقد جئناك راغبني إليك يزل بك وأيت خري منزول به وأصب
شفعاء له اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسايه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برمحتك رضاك وقه فتنة 
القرب وعذابه وافسح له يف قربه وجاف األرض عن جنبيه ولقه برمحتك األمن من عذابك حىت تبعثه إىل 

مث يكرب الرابعة مث يسلم عن ميينه ومشاله وخيفي القراءة والدعاء وجيهر  .لرامحني  جنتك يا أرحم ا
ومن فاته بعض الصالة افتتح ومل ينتظر تكبري اإلمام مث قضى مكايه ومن مل يدرك  :قال .بالسالم

وعن عمر وابن  .وروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه صلى على القرب .صلى على القرب
  .عائشة مثلهعمر و

وال يدخل امليت قربه إال الرجال ما كايوا موجودين ويدخله منهم أفقههم وأقرهبم به رمحا  :قال 
  :قال الشافعي .ويدخل املرأة زوجها وأقرهبم هبا رمحا ويستر عليها بثوب إذا أيزلت القرب

   
 

 3176 :صفحة 
 
وروي عن ابن  .سال من قبل رأسهومشل امليت  :قال .وأحب أن يكويوا وترا ثالثة أو مخسة  

 :حدثنا إبراهيم بن حممد قال :قال .عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سل من قبل رأسه

حدثنا حيىي عن املنهال عن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن  :حدثنا الفضل بن أيب الصباح قال
حدثنا  :قال .خذه قبل من القبلةعباس أن النبيصلى اهلل عليه وسلم دخل قربا ليال فأسرج له وأ



حدثنا ابن منيع عن هشيم عن خالد احلذاء عن ابن سريين أن رجال من األيصار مات  :إبراهيم قال
  .فشهده أيس بن مالك فأدخله من قبل رجل القرب

بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل اللهم   :وإذا أدخل امليت قربه قال الذين يدخلويه :قال الشافعي 
ليك األشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوايه وفارق من كان حيب قربه وخرج من سعة الدييا سلمه إ

واحلياة إىل ظلمة القرب وضيقه ويزل بك وأيت خري منزول به إن عاقبته فبذيبه وإن عفوت فأيت أهل 
ذاب العفو أيت غين عن عذابه وهو فقري إىل رمحتك اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته وأعفه من ع

القرب وامجع له برمحتك األمن من عذابك واكفه كل هول دون اجلنة اللهم اخلفه يف تركته يف الغابرين 
  .وارفعه يف عليني وعد عليه بفضل رمحتك يا أرحم الرامحني  

  
 باب التعزية وما يهيأ ألهل امليت  

خيارهم وضعفاؤهم عن  وأحب تعزية أهل امليت رجاء األجر بتعزيتهم وأن خيص هبا :قال الشافعي 
 .أعظم اهلل أجرك وأخلف عنك    :احتمال مصيبتهم ويعزي املسلم مبوت أبيه النصراين فيقول

وأحب لقرابة امليت  :وقال .ويقول يف تعزية النصراين لقرابته  أخلف اهلل عليك وال يقص عددك  
  .ة وفعل أهل اخلريوجريايه أن يعملوا ألهل امليت يف يومهم وليلتهم طعاما يسعهم فإيه سن

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف

 األيام وهو غريب 
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  



  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  

   
 

 3177 :صفحة 
 
   

 باب البكاء على امليت  

وأرخص يف البكاء بال يدب وال يياحة ملا يف النوح من جتديد احلزن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :وروي عن عمر رضي اهلل عنه أيه قال .ومنع الصرب وعظيم اإلمث

رحم اهلل عمر  :عليه  وذكر ذلك ابن عباس لعائشة فقالتإن امليت ليعذب ببكاء أهله   :وسلم
 :إن اهلل ليعذب امليت ببكاء أهله عليه  ولكن قال  :واهلل ما حدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وقالت عائشة حسبكم القرآن  ال تزر وازرة  :قال .إن اهلل يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه   
ما روت عائشة عن  :قال الشافعي .عند ذلك اهلل أضحك وأبكىوزر أخرى  وقال ابن عباس 

ال تزر وازرة وزر   :أشبه بداللة الكتاب والسنة قال اهلل جل وعز :النيب صلى اهلل عليه وسلم
وقال عليه السالم لرجل يف ابنه  إيه ال جيين عليك  .لتجزي كل يفس مبا تسعى    :أخرى  وقال

بلغين أهنم  :قال املزين .ذاب الكافر فباستيجابه له ال بذيب غريهوما زيد يف ع .وال جتين عليه  
كايوا يوصون بالبكاء عليه وبالنياحة أو هبما وهي معصية ومن أمر هبما فعملت بعده كايت له ذيبا 

  .فيجوز أن يزاد بذيبه عذابا كما قال الشافعي ال بذيب غريه
  

 ID ' '    كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه هذا كله يف األيام والليايل أما إذا
 إال مطابقة 

  



 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (ا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمج  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :لرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة وا  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 ت اهلاء من ستة ألن إمنا حذف :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  

   
 

 3178 :صفحة 



 
   

 كتاب الزكاة  

أخربيا القاسم بن عبد اهلل بن عمر عن املثىن بن أيس أو ابن فالن بن أيس شك  :قال الشافعي 
هذه الصدقة  بسم اهلل الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت  :الشافعي عن أيس بن مالك قال

هبا فمن سئلها على وجهها  فرضها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني اليت أمر اهلل جل وعز
فليعطها ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة فإذا 

بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر فإذا 
إذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أيثى ف

طروقه اجلمل فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعني إىل 
تسعني ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل فإذا 

ون ويف كل مخسني حقة ومن بلغت صدقته جذعة زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعني بنت لب
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تقبل منه وجبعل معها شاتني إن استيسرتا عليه أو عشرين درمها 
فإذا بلغت عليه احلقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإهنا تقبل منه اجلذعة ويعطيه املصدق عشرين 

يس بن مالك ثابت من جهة محاد بن سلمة وغريه عن حديث أ :قال الشافعي .درمها أو شاتني  
وروي عن ابن عمر أن هذه يسخة كتاب عمر يف الصدقة اليت كان  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة    :يأخذ عليها فحكى هذا املعىن من أوله إىل قوله
وال جتب الزكاة إال باحلول وليس فيما دون  :افعيقال الش .وهبذا كله يأخذ :قال الشافعي .

مخس من اإلبل شيء وال فيما بني الفريضتني شيء وإن وجبت عليه بنت خماض فلم تكن عند فابن 
لبون ذكر فإن جاء بابن لبون وابنة خماض مل يكن له أن يأخذ ابن لبون ذكر وابنة خماض موجودة وإباية 

مخسني حقه أن تكون اإلبل مائة وإحدين وعشرين فيكون فيها أن يف كل أربعني بنت لبون ويف كل 
ثالث بنات لبويه وليس يف زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وثالثني فإذا كملتها ففيها حقة وابنتا لبون 

وليس يف زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وأربعني فإذا كملتها ففيها حقتان وابنة لبون وليس يف زيادهتا 
ومخسني فإذا كملتها ففيها ثالث حقاق وال شيء يف زيادهتا حىت تكمل مائة  شيء حىت تكمل مائة



وستني فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون وليس يف زيادهتا شيء حىت تكمل مائة وسبعني فإذا كملتها 
 ففيها حقة وثالث بنات لبون وال 

   
 

 3179 :صفحة 
 
تها ففيها حقتان وابنتا لبون وليس يف زيادهتا شيء حىت شيء يف زيادهتا حىت تبلغ مائة ومثايني فإذا بلغ  

تبلغ مائة وتسعني فإذا بلغتها ففيها ثالث حقاق وابنة لبون وال شيء يف زيادهتا حىت تبلغ مائتني فإذا 
بلغتها فإن كايت أربع حقاق منها خريا من مخس بنات لبون أخذها املصدق وإن كايت مخس بنات 

حيل له غري ذلك فإن أخذ من رب املال الصنف األدىن كان حقا عليه أن لبون خريا منها أخذها ال 
خيرج الفضل فيعطيه أهل السهمان فإن وجد أحد الصنفني ومل جيد اآلخر أخذ الذي وجد وال يفرق 

 :الفريضة وإن كان الفرضان معيبني مبرض أو هيام أو جرب أو غري ذلك وسائر اإلبل صحاح قيل له

أخذيا منك السن اليت هي أعلى ورعديا أو السن اليت هي أسفل وأخذيا  إن جئت بالصحاح وإال
واخليار يف الشاتني أو العشرين درمها إىل الذي أعطي وال خيتار الساعي إال ما هو خري ألهل السهمان 
وكذلك إن كايت أعلى بسنني أو أسفل فاخليار بني أربع شياه أو أربعني درمها وال يأخذ مريضا ويف 

د صحيح وإن كايت كلها معيبة مل يكلفه صحيحا من غريها ويأخذ جرب املعيب وإذا وجبت اإلبل عد
عليه جذعة مل يكن له أن يأخذ منه ماخضا إال أن يتطوع ولو كايت إبله معيبة وفريضتها شاة وكايت 

وز أكثر مثنا من بعري منها قيل لك اخليار يف أن تعطي بعريا منها تطوعا مكاهنا أو شاة من غنمك جت
أضحية فإن كايت غنمه معزا فثنية أو ضأيا فجذعة وال أيظر إىل األغلب يف البلد أليه إمنا قيل إن عليه 

شاة من شاء بلده جتوز يف صدقة الغنم وإذا كايت إبله كراما مل يأخذ منه الصدقة دوهنا كما لو كايت 
ذ منه حىت يقصت فال شيء عليه لئاما مل يكن لنا أن يأخذ منها كراما وإذا عد عليه الساعي فلم يأخ

حدثنا إبراهيم بن  .وإن فرط يف دفعها فعليه الضمان وما هلك أو يقص يف يدي الساعي فهو أمني
  حدثنا حرمي بن يويس بن حممد عن أبيه :حممد قال



 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
  .توقف فيه إال جاهل غيبي  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 بت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني قد ث :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 باب صدقة البقر السائمة  

ثالثني بقرة تبيعا ومن أخربيا مالك عن محيد بن قيس عن طاوس أن معاذا أخذ من  :قال الشافعي 
وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ ثالثني تبيعا ومن  :قال .أربعني بقرة مسنة
 .وهذا ما ال أعلم فيه بني أحد من أهل العلم لقيته خالفا :قال الشافعي .أربعني مسنة يصا

عني بقرة مسنة وأيه أيت بدون ذلك وروي عن طاوس أن معاذا كان يأخذ من ثالثني بقرة تبيعا ومن أرب
مل أمسع فيه شيئا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت ألقاه فأسأله  :فأىب أن يأخذ منه شيئا وقال

مل يأمرين  :فتوىف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ وأن معاذا أيت بوقص البقر فقال



وهبذا  :قال .الوقص ما مل يبلغ الفريضة :ل الشافعيقا .فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم بشيء
كله يأخذ وليس فيما بني الفريضتني شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنني ومها يف بقرة أخذ األفضل 

  .وإذا وجد إحدامها مل يكلفه األخرى وال يأخذ املعيب وفيها صحاح كما قلت يف اإلبل
  
 باب صدقة الغنم السائمة  

ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صدقة الغنم معىن ما أذكر إن  :محه اهللقال الشافعي ر 
شاء اهلل تعاىل وهو أن ليس يف الغنم صدقة حىت تبلغ أربعني فإذا بلغتها ففيها شاة وال شيء يف زيادهتا 

ئتني وشاة حىت تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان وليس يف زيادهتا شيء حىت تبلغ ما
فإذا بلغتها ففيها ثالث شياه مث ال شيء يف زيادهتا حىت تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه مث يف 

قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل  .كل مائة شاة وما يقص عن مائة فال شيء فيها وتعد عليهم السخلة
ال تأخذ األكولة وال الريب وال اعتد عليهم بالسخلة يروح هبا الرعي وال تأخذها و :عنه لساعيه

  .وذلك عدل بني غذاء املال وخياره .املاخض وال فحل الغنم وخذ اجلذعة والثنية

السمينة تعد  :احلامل واألكولة :هي اليت يتبعها ولدها واملاخض :والريب :قال الشافعي 
إياك وكرائم   :وبلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ملعاذ :قال الشافعي .للذبح

قال الشافعي فبهذا يأخذ وملا مل خيتلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت يف أن ال  .أمواهلم  
يؤخذ أقل من جذعة أو ثنية إذا كايت يف غنمه أو أعلى منها دل على أهنم إمنا أرادوا ما جتوز أضحية 

 ايت وال يؤخذ أعلى إال أن يطوع وخيتار الساعي السن اليت وجبت له إذا ك
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الغنم كلها واحدة فإن كايت كلها فوق الثنية خري رهبا فإن جاء بثنية إن كايت معزا أو جبذعة إن   

كايت ضأيا إال أن يطوع فيعطي منها إال أن يكون هبا يقص ال جتوز أضحية وإن كايت أكثر قيمة من 
ن تيسا فال تقبل حبال أليه ليس يف فرض السن اليت وجبت عليه قبلت منه إن جازت أضحية إال أن تكو

الغنم ذكور وهكذا البقر إال أن جيب فيها تبيع والبقر ثريان فيعطي ثورا فيقبل منه إذا كان خريا من تبيع 



 :ال يأخذ ذكرا مكان أيثى إال أن تكون ماشيته كلها ذكورا قال :وكذلك قال يف اإلبل هبذا املعىن

ة إال بأن يكون السخل من غنمه قبل احلول ويكون أصل الغنم وال يعتد بالسخلة على رب املاشي
أربعني فصاعدا فإذا مل تكن الغنم مما فيه الصدقةفال يعتد بالسخل حىت تتم بالسخل أربعني مث يستقبل 

ولو كايت له أربعني فأمكنه أن يصدقها فلم  :قال .هبا احلول والقول يف ذلك قول رب املاشية
فعليه شاة ولو مل ميكنه حىت ماتت منها شاة فال زكاة يف الباقي ألهنا أقل من  يفعل حىت ماتت أو بعضها

أربعني شاة ولو أخرجها بعد حوهلا فلم ميكنه دفعها إىل أهلها أو الوايل حىت هلكت مل جتز عنه فإن 
ا كان فيما بقي ما جتب يف مثلة الزكاة زكى وإال فال شيء عليه وكل فائدة من غري يتاجها فهي حلوهل

ولو يتجت أربعني قبل احلول مث ماتت األمهات مث جاء املصدق وهي أربعون جديا أو هبمة أو بني 
جدي وهبمة أو كان هذا يف إبل فجاء املصدق وهي فصال أو يف بقر وهي عجول أخذ من كل صنف 

ثني وإن من هذا وأخذ من اإلبل والغنم أيثى ومن البقر ذكرا وإن مل جيد إال واحدا إن كايت البقر ثال
كايت أربعني فأيثى فإذا كان العجول إياثا ووجب تبيع قيل إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن 

واحتج الشافعي يف أيه مل يبطل عن الصغار الصدقة  .شئت أعطيت منها أيثى وأيت متطوع بالفضل
رية من ألن حكمها حكم األمهات مع األمهات فكذلك إذا حال عليها حول األمهات وال يكلفه كب

 :قبل أيه ملا قيل يل دع الريب واملاخض وذات الدر وفحل الغنم وخذ اجلذعة والثنية عقلت أيه قيل يل

دع خريا مما تأخذ إذا كان عنده خري منه ودويه وخذ العدل بني الصغري والكبري وما يشبه ربع عشر 
درمها فلم آخذ عدال بل ماله فإذا كايت عنده أربعون تسوي عشرين درمها وكلفته شاة تسوي عشرين 

أخذت قيمة ماله كله فال آخذ صغريا وعنده كبري فإن مل يكن إال صغري أخذت الصغري كما أخذت 
األوسط من التمر وال آخذ اجلعرور فإذا مل يكن إال اجلعرور أخذت منه اجلعرور ومل ينقص من عدد 

سن إذا مل جندها ومل ينقص من العدد الكيل ولكن يقصنا من اجلودة ملا مل جند اجليد كذلك يقصنا من ال
 ولو كايت ضأيا ومعزا 
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كايت سواء أو بقرا وجواميس وعرابا وعربايية وإبال خمتلفة فالقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته   
يأخذ من كل بقدر  :فإن كان إبله مخسا وعشرين عشر مهرية وعشر أرحبية ومخس عيدية فمن قال

  .خذ ابنة خماض بقيمة مخسي مهرية ومخسي أرحبية ومخس عيديةيأ :حصته قال

ولو أدى يف أحد البلدين عن أربعني شاة متفرقة كرهت ذلك وأجزأه وعلى صاحب البلد اآلخر أن  
هي وديعة أو مل حيل عليها احلول صدقة وإن اهتمه أحلفه  :يصدقه فإن اهتمه أحلفه ولو قال املصدق

قد بعتها مث اشتريتها صدق ولو  :ذه املائة بعينها من رأس احلول فقالولو شهد الشاهدان أن له ه
مرت به سنة وهي أربعون فنتجت شاة فحالت عليها سنة ثايية وهي إحدى وأربعون فنتجت شاة 
فحالت عليها سنة ثالثة وهي اثنان وأربعون فعليه ثالث شياه ولو ضلت أو غصبها أحواال فوجدها 

أن الشاة اليت فيها يف رقاهبا  :أحدمها :ليت فريضتها من الغنم ففيها قوالنزكاها ألحواهلا واإلبل ا
إن يف مخس من اإلبل حال  :والثاين .يباع منها بعري فتؤخذ منه إن مل يأت هبا وهذا أشبه القولني

األول أوىل به أليه يقول يف مخس من  :قال املزين .عليها ثالثة أحوال ثالث شياه يف كل حول شاة
ولو ارتد  :قال الشافعي .ال يسوي واحدها شاة لعيوهبا إن سلم واحدا منها فليس عليه شاةاإلبل 

فحال احلول على غنمه أوقفته فإن تاب أخذت صدقتها وإن قتل كايت فيئا مخسها ألهل اخلمس 
ذا وأربعة أمخاسها ألهل الفيء ولو غل صدقته دون إن كان اإلمام عدال إال أن يدعي اجلهالة وال يعزر إ
مل يكن اإلمام عدال ولو ضربت غنمه فحول الظباء مل يكن حكم أوالدها كحكم الغنم كما مل يكن 

  .للبغل يف السهمان حكم اخليل
  

 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أيه ملا ثبت 
  
 يعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مج :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  



  
 وم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الص  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 ه وهذا إن صح ال يعارض قول سيبوي .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
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 باب صدقة اخللطاء  

ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان   :جاء احلديث :قال الشافعي 
والذي ال أشك فيه أن  :قال الشافعي رمحه اهلل .ما بالسوية  من خليطني فإهنما يتراجعان بينه

الشريكني ما مل يقسما املاشية خليطان وتراجعهما بالسوية أن يكويا خليطني يف اإلبل فيها الغنم فتوجد 
وقد يكون اخلليطان  :قال .اإلبل يف يدي أحدمها فيؤخذ منه صدقتها فريجع على شريكه بالسوية

اشيتهما وان عرف كل واحد منهما ماشيته وال يكويان خليطني حىت يرحيا وشرحا الرجلني يتخالطان مب
وحيلبا معا ويسقيا معا ويكون فحولتهما خمتلطة فإذا كايا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال وال 
يكويان خليطني حىت حيول عليهما احلول من يوم اختلطا ويكويان مسلمني فإن تفرقا يف مراح أو 

ي أو فحل قبل أن حيول احلول فليسا خليطني ويصدقان صدقة االثنني وهكذا إذا كان مسرح أو سق
وملا مل أعلم خمالفا إذا كان ثالثة خلطاء لو كايت هلم مائة وعشرون شاة أخذت  :قال .شريكني



منهم واحدة وصدقوا صدقة الواحد فنقصوا املساكني شاتني من مال اخللطاء الثالثة الذين لو تفرق 
لو كايت أربعون شاة من ثالثة كايت عليهم  :جيز إال أن يقولوا .كايت فيه ثالثة شياه ملماهلم 

  .شاة ألهنم صدقوا اخللطاء صدقة الواحد

وهبذا أقول يف املاشية كلها والزرع واحلائط أرأيت لو أن حائطا صدقته جمزأة على مائة إيسان  :قال 
احد وما قلت يف اخللطاء معىن احلديث يفسه مث قول ليس فيه إال عشرة أوسق أما كايت فيه صدقة الو

سألت عطاء عن االثنني أو النفر يكون هلم  :وروي عن ابن جريج قال .عطاء وغريه من أهل العلم
ال يفرق بني   :ومعىن قوله :قال .عليهم شاة  الشافعي الذي شك   :أربعون شاة فقال

بني ثالثة خلطاء يف عشرين ومائة شاة وإمنا عليهم جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة  ال يفرق 
شاة ألهنا إذا فرقت كان فيها ثالث شياه وال جيمع بني مفترق رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة 

شاة فإذا تركا مفترقني فعليهما شاتان وإذا مجعتا ففيها ثالث شياه واخلشية خشية الساعي أن تقل 
ولو وجبت عليهما  :قال .ر الصدقة فأمر أن يقر كل على حالهالصدقة وخشية رب املال أن تكث

شاة وعدهتما سواء فظلم الساعي وأخذ من غنم أحدمها عن غنمه وغنم اآلخر شاة ريب فأراد املأخوذ 
منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما مل يكن له أن يرجع عليه إال بقيمة 

ولو كايت له أربعون شاة  :قال .ذعة أو ثنية ألن الزيادة ظلميصف ما وجب عليه إن كايت ج
 فأقامت يف يده ستة أشهر مث 
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باع يصفها مث حال احلول عليها أخذ من يصيب األول يصف شاة حلوله األول فإذا حال حوله الثاين   

بغنم جتب فيها الزكاة ومل أخذ منه يصف شاة حلوله ولو كايت له غنم جيب فيها الزكاة فخالطه رجل 
يكويا شائعا زكيت ماشية كل واحد منهما على حوهلا ومل يزكيا زكاة اخلليطني يف العام الذي اختلطا 

فيه فإذا كان قابل ومها خليطان كما مها زكيا زكاة اخلليطني أليه قد حال عليهما احلول من يوم 
رم وحول اآلخر يف صفر أخذ منهما يصف اختلطا فإن كايت ماشيتهما مثايني وحول أحدمها يف احمل



شاة يف احملرم ويصف شاة يف صفر ولو كان بني رجلني أربعون شاة وألحدمها ببلد آخر أربعون شاة 
أخذ املصدق من الشريكني شاة ثالثة أرباعها عن صاحب األربعني الغائبة وربعها عن الذي له عشرون 

  .ألين أضم مال كل رجل إىل ماله
  
 ب عليه الصدقة باب من جت 

وجتب الصدقة على كل مالك تام امللك من األحرار وإن كان صغريا أو معتوها أو  :قال الشافعي 
امرأة ال فرق بينهم يف ذلك كما جتب يف مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو 

وروي  .زرع وزكاة الفطرةمرياث أو يفقة على والد أو ولد زمن حمتاج وسواء ذلك يف املاشية وال
ابتغوا يف أموال اليتيم أو قال يف أموال اليتامى ال   :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال

 :قال .وعن عمر بن اخلطاب وابن عمر وعائشة أن الزكاة يف أموال اليتامى .تأكلها الزكاة  

تام عليه فإن عتق فكأيه استفاد من فأما مال املكاتب فخارج من ملك مواله إال بالعجز وملكه غري 
  .ساعته وإن عجز فكأن مواله استفاد من ساعته

  
 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو

 األصل واحلذف 
  
 يه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف ف  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  



 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع  ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني  
  

   
 

 3185 :صفحة 
 
   

 باب الوقت الذي جتب فيه الصدقة وأين يأخذها املصدق  

وأحب أن يبعث الوايل املصدق فيوايف أهل الصدقة مع حلول احلول فيأخذ صدقاهتم  :قال الشافعي 
ويأخذها على  :قال .اوأحب ذلك يف احملرم وكذا رأيت السعاة عند ما كان احملرم شتاء أو صيف

مياه أهل املاشية وعلى رب املاشية أن يوردها املاء لتؤخذ صدقتها عليه وإذا جرت املاشية عن املاء فعلى 
املصدق أن يأخذها يف بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية وحيصرها إىل مضيق خترج منه 

  .واحدة واحدة فيعدها كذلك حىت يأيت على عدهتا
  
 باب تعجيل الصدقة  

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع

إبل الصدقة والصدقة ال حتل له  العلم حييط أيه ال يقضى من :قال الشافعي .فأمرين أن أقضيه إياها
وليأت الذي   :إال وقد تسلف ألهلها ما يقضيه من ماهلم وقال صلى اهلل عليه وسلم يف احلالف باهلل

وعن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كان حيلف ويكفر مث  .هو خري وليكفر عن ميينه  
 :قال .لذي جتمع عنده قبل الفطر بيومنيوعن ابن عمر أيه كان يبعث بصدقة الفطر إىل ا .حينث

وجنعل يف هذا املوضع ما هو أوىل به أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال املزين .فبهذا يأخذ



وإذا تسلف الوايل هلم فهلك منه قبل دفعه إليهم  :قال الشافعي .تسلف صدقة العباس قبل حلوهلا
هم أهل رشد ال يوىل عليهم وليس كويل اليتيم الذي وقد فرط أو مل يفرط فهو ضامن يف ماله ألن في

ولو استسلف لرجلني بعريا فأتلفاه وماتا قبل احلول فله أن يأخذه من  .يأخذ له ما ال صالح له إال به
أمواهلما ألهل السهمان ألهنما ملا مل يبلغا احلول علمنا أيه ال حق هلما يف صدقة قد حلت يف حول مل 

حلول كايا قد استوفيا الصدقة ولو أيسرا قبل احلول فإن كان يسرمها مما دفع إليهما يبلغاه ولو ماتا بعد ا
فإمنا بورك هلما يف حقهما فال يؤخذ منهما وإن كان يسرمها من غري ما أخذا أخذ منهما ما دفع إليهما 

ول ألن احلول مل يأت إال ومها من غري أهل الصدقة ولو عجل رب املال زكاة مائيت درهم قبل احل
وهلك ماله قبل احلول فوجد عني ماله عند املعطي مل يكن له الرجوع به أليه أعطى من ماله متطوعا 

لغري ثواب ولو مات املعطي قبل احلول ويف يدي رب املال مائتا درهم إال مخسة دراهم فال زكاة عليه 
 يف مثله الزكاة ولو كان رجل له مال ال جتب  .وما أعطى كما تصدق به أو أيفقه يف هذا املعىن
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إن أفدت مائيت درهم فهذه زكاهتا مل جيز عنه أليه دفعها بال سبب مال  :فأخرج مخسة دراهم فقال  

جتب يف مثله الزكاة فيكون قد عجل شيئا ليس عليه إن حال عليه فيه حول وإذا عجل شاتني من مائيت 
لثة فيجزي عنه ما أعطى منه وال يسقط تقدميه شاة فحال احلول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثا

 الشاتني احلق عليه يف الشاة الثالثة ألن احلق إمنا جيب عليه بعد احلول كما 

 باب النية يف إخراج الصدقة  

وإذا ويل إخراج زكاته مل جيزه إال بنية أيه فرض وال جيزئه ذهب عن ورق وال ورق  :قال الشافعي 
إن كان مايل الغائب ساملا فهذه  :عليه ولو أخرج عشرة دراهم فقالأليه غري ما وجب  .عن ذهب

زكاته أو يافلة فكان ماله ساملا مل جيزئه أليه مل يقصد بالنية قصد فرض خالص إمنا جعلها مشتركة بني 
عن مايل الغائب إن كان ساملا فإن مل يكن ساملا فنافلة أجزأت عنه ألن  :ولو قال .فرض ويافلة

ائب هكذا وإن مل يقله ولو أخرجها ليقسمها وهي مخسة دراهم فهلك ماله كان له إعطاءه عن الغ



حبس الدراهم ولو ضاعت منه اليت أخرجها من غري تفريط رجع إىل ما بقي من ماله فإن كان يف مثله 
الزكاة زكاة وإال فال شيء عليه وإذا أخذ الوايل من رجل زكاته بال يية يف دفعها إليه أجزأت عنه كما 
جيزئ يف القسم هلا أن يقسمها عنه وليه أو السلطان وال يقسمها بنفسه وأحب أن يتوىل الرجل قسمها 

  .عن يفسه ليكون على يقني من أدائها عنه
  

 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين
 ال يتقنون لفظ 

  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :ي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحد  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف امل  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (هو سادسهم ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  



  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

   
 

 3187 :صفحة 
 
   

 باب ما يسقط الصدقة عن املاشية  

  .يف سائمة الغنم زكاة    :يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال :قال الشافعي 

وروي عن بعض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وإذا كان هذا ثابتا فال زكاة يف غري سائمة 
سائمة والسائمة الراعية وذلك أن جيتمع فيها  وسلم أن ليس يف البقر واإلبل والعوامل صدقة حىت تكون

أمران أن ال يكون هلا مؤية يف العلف ويكون هلا مناء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤية حتبط بفضلها 
وقد كايت النواضح على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث خلفائه فلم أعلم أحدا روى أن 

وان كايت العوامل  :قال .ها صدقة وال أحدا من خلفائهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ من
ترعى مدة وتترك أخرى أو كايت غنما تعلف يف حني وترعى يف آخر فال يبني يل أن يف شيء منها 

 .ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة    :وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .صدقة

ملاشية عدا اإلبل والبقر والغنم بداللة سنة رسول اهلل صلى وال صدقة يف خيل وال يف شيء من ا :قال
يف اإلبل والبقر والغنم املستعملة وغري املستعملة  :قال قائلون :قال املزين .اهلل عليه وسلم يف ذلك

ومعلوفة وغري معلوفة سواء فالزكاة فيها ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم فرض فيها الزكاة وهو قول 
هلم وباهلل التوفيق وكذلك فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الزكاة يف الذهب والورق املدييني يقال 

كما فرضها يف اإلبل والبقر فزعمتم أن ما استعمل من الذهب والورق فال زكاة فيه وهي ذهب وورق 
ل من كما أن املاشية إبل وبقر فإذا أزلتم الزكاة عما استعمل من الذهب والورق فأزيلوها عما استعم

  .اإلبل والبقر ألن خمرج قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك واحد

وإذا بادل إبال بإبل أو غنما بغنم أو بقرا ببقر أو صنفا بصنف غريها فال زكاة حىت  :قال الشافعي 
حيول احلول على الثايية من يوم ميلكها وأكره الفرار من الصدقة وإمنا جتب الصدقة بامللك واحلول ال 



بالفرار ولو رد أحدمها بعيب قبل احلول استأيف هبا احلول ولو أقامت يف يده حوال مث أراد ردها 
بالعيب مل يكن له ردها ياقصة عما أخذها عليه ويرجع مبا يقصها العيب من الثمن ولو كايت املبادلة 

باعها ففيها فامسة زكى كل واحد منهما ألن ملكه مل يزل ولو حال احلول عليها مث بادل هبا أو 
أن مبتاعها باخليار بني أن يريد البيع بنقص الصدقة أو جييز البيع ومن قال هبذا  :أحدمها :قوالن

فإن أعطى رب املال البائع املصدق ما وجب عليه فيها من ماشية غريها فال خيار للمبتاع أليه  :قال
 أن البيع فاسد أليه  :والقول الثاين .مل ينقص من البيع شيء

   
 
 3188 :فحة ص
 
ولو أصدقها أربعني شاة بأعياهنا  .باع ما ميلك وما ال ميلك فال جيوز إال أن جيمدا بيعا مستأيفا  

فقبضتها أو مل تقبضها وحال عليها احلول فأخذت صدقتها مث طلقها قبل الدخول هبا رجع عليها 
ف ولو أدت عنها من بنصف الغنم وبنصف قيمة اليت وجبت فيها وكايت الصدقة من حصتها من النص

غريها رجع عليها بنصفها أليه مل يؤخذ منها شيء هذا إذا مل تزد ومل تنقص وكايت حباهلا يوم أصدقها 
أو يوم قبضتها منه ولو مل خترجها بعد احلول حىت أخذت يصفها فاستهلكته أخذ من النصف الذي يف 

  .يدي زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها

ماشية وجبت فيها الزكاة أخذت منها وما بقي فرهن ولو باعه بيعا على أن  ولو رهنه :قال الشافعي 
يرهنه إياها كان له فسخ البيع كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ولو حال عليها حول وجبت فيها 

الصدقة فإن كايت إبال فريضتها الغنم بيع منها فاستوفيت صدقتها وكان ما بقي رهنا وما يتج منها 
  .هن وال يباع منها ما خض حىت تضع إال أن يشاء الراهنخارجا من الر

  
 باب زكاة الثمار  

أخربيا مالك بن أيس عن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ليس فيما دون   :املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

فبهذا يأخذ والوسق ستون صاعا بصاع رسول اهلل صلى اهلل  :قال .ق من التمر صدقة  مخسة أوس



عليه وسلم والصاع أربعة أمداد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم  بأيب هو وأمي  واخلليطان يف أصل النخل 
ة أوسق يصدقان صدقة الواحد فإن ورثوا خنال فاقتسموها بعد ما حل ببيع مثرها وكان يف مجاعتها مخس

فعليهم الصدقة ألن أول وجوهبا كان وهم شركاء اقتسموها قبل أن حيل بيع مثرها فال زكاة على أحد 
هذا عندي غري جائز يف أصله ألن القسم عنده  :قال املزين .منهم حىت تبلغ حصته مخسة أوسق

كل عرض  كالبيع وال جيوز قسم التمر جزافا وإن كان معه خنل كما ال جيوز عنده عرض بعرض مع
ومثر النخل خيتلف فثمر النخل جيد بتهامة وهي بنجد بسر  :قال الشافعي .ذهب تبع له أو غري تبع

وبلح فيضم بعض ذلك إىل بعض ألهنا مثرة عام واحد ولو كان بينها الشهر والشهران وإذا أمثرت يف 
عد بلوغ اآلخرة عام قابل مل يضم وإذا كان آخر إطالع مثر أطلعت قبل أن جيد فاإلطالع اليت ب

وبترك لصاحب احلائط جيد  :قال .كإطالع تلك النخل عاما آخر ال تضم اإلطالعة إىل العام قبلها
التمر من الربدي والكبيس وال يؤخذ اجلعرور وال مصران الفأرة وال عذق ابن حبيق ويؤخذ وسط من 

 التمر إال 
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وإن كان له خنل خمتلفة  :قال .جعرورا كله فيؤخذ منهأن يكون متره برديا كله فيؤخذ منه أو   

  .واحد حيمل يف وقت واآلخر محلني أو سنة محلني فهما خمتلفان
  
 باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب باخلرص  

أخربيا عبد اهلل بن يافع عن حممد بن صاحل التمار عن الزهري عن ابن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
خيرص كما   :ب بن أسيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف زكاة الكرماملسيب عن عتا

وبإسناده أن النيب صلى اهلل عليه  .خيرص النخل مث تؤدى زكاته يف زبيبا كما تؤى زكاة النخل مترا  
وسلم كان يبعث من خيرص على الناس كرومهم ومثارهم واحتج بأن رسول اهلل قال ليهود خيرب حني 

فكان يبعث عبد اهلل بن  :أقركم على ما أقركم اهلل على أن التمر بيننا وبينكم  قال  :خيربافتتح 
قال الشافعي رمحه  .إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكايوا يأخذويه :رواحة فيخرص عليهم مث يقول



 ووقت اخلرص إذا حل البيع وذلك حني يرى يف احلائط احلمرة أو الصفرة وكذلك حني يتموه :اهلل
ويأيت اخلارص النخلة فيطيف هبا حىت يرى كل ما فيها مث  :قال .العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه

يقول خرصها رطبا كذا وكذا وينقص إذا صار مترا كذا وكذا فيبنيها على كيلها مترا وينصع ذلك 
ى خرصه فإن جبميع احلائط وهكذا العنب مث خيلي بني أهله وبينه فإذا صار مترا أو زبيبا أخذ العشر عل

قد أحصيت مكيله  :ذكر أهله أيه أصابته جائحة أذهبته أو شيئا منه صدقوا فإن اهتموا حلفوا وإن قال
 :ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا فهذا خطأ يف اخلرص صدق ألهنا زكاة هو فيها أمني وإن قال

يل أو إىل أهل السهمان سرق بعد ما صريته إىل اجلرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إىل الوا
ولو  :وقال يف موضع بعد هذا .فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط وإن مل ميكنه فال ضمان عليه

استهلك رجل مثرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا أو بسرا 
أضر بالنخل وإن قطعها بعد اخلرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أيه إن ترك مثره 

بعد أن خيرص بطل عليه كثري من مثنها كان له قطعها ويؤخذ مثن عشرها أو عشرها مقطوعة ومن قطع 
من مثر خنلة قبل أن حيل بيعه مل يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إال أن يأكله أو يطعمه أو خيففه عن 

يكون مترا أعلم الوايل ليأمر من يبيع معه خنله وإن أكل رطبا ضمن عشرة مترا مثل وسطه وإن كان ال 
عشرة رطبا فإن مل يفعل خرصه ليصري عليه عشرة مث صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر مثنه فإن أكل 

 أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت يف النخل وكان يف العنب 
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قال الشافعي  .ث مع ابن رواحة غريهوقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه بع .فهو مثله  

جيوز خارص واحد كما جيوز حاكم واحد  :ويف كل أحب أن يكون خارصان أو أكثر وقد قيل :
وال تؤخذ صدقة شيء من الشجر غري العنب والنخل فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ الصدقة 

يف اجلوز وال يف اللوز وغريه مما يكون منهما وكالمها قوت وال شيء يف الزيتون أليه يؤكل أدما وال 
  .أدما وييبس ويدخر أليه فاكهة إال أيه كان باحلجاز قوتا علمناه وألن اخلرب يف النخل والعنب خاص

  



 باب صدقة الزرع  

وآتوا حقه يوم حصاده  داللة على أيه إمنا جعل الزكاة   :قال الشافعي رمحه اهلل يف قول اهلل تعاىل 
فما مجع أن يزرعه اآلدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكوال خبزا وسويقا أو  :لقا .على الزرع

وروي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ الصدقة من احلنطة والشعري  .طبيخا ففيه الصدقة
والذرة وهذا مما يزرع ويقتات فيؤخذ من العلس وهو احلنطة والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف 

أوسق والعلس والقمح صنف واحد وال يضم صنف من القطنية ايفرد باسم إىل صنف الواحد مخسة 
 :وال شعري إىل حنطة وال حبة عرفت باسم منفرد إىل غريها فاسم القطنية جيمع العدس واحلمص قيل

فقد أخذ عمر العشر من  :مث ينفرد كل واحد باسم دون صاحبه وقد جيمعها اسم احلبوب فإن قيل
وأخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم العشر من التمر والزبيب وأخذ عمر العشر  :قيل .يةالنبط يف القطن

وال يبني أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا وال من حب  :من القطنية والزبيب أفيضم ذلك كله قال
احلنظل وال من حب شجرة برية كما ال يؤخذ من بقر الوحش وال من الظباء صدقة وال من الثفاء وال 

وال من حبوب البقول وكذلك القثاء والبطيخ وحبه وال من العصفر وال من حب الفجل  .فيوشاالس
وال من السمسم وال من الترمس ألين ال أعلمه يؤكل إال دواء أو تفكها وال من األبذار وال يؤخذ 
و رد زكاة شيء مما ييبس حىت ييبس ويداس وييبس زبيبه ومتره وينتهي وإن أخذه رطبا كان عليه رده أ
قيمته إن مل يوجد وأخذه يابسا وال أجيز بيع بعضه ببعض رطبا الختالف يقصايه والعشر مقامسة 

  كالبيع ولو أخذه من عنب ال يصري زبيبا أو من رطب ال يصري مترا أمرته برده ملا

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 يقل ذلك حيتاج إىل 

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 باب الزرع يف أوقات  

الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد مث تستخلف يف بعض املواضع  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فتحصد أخرى فهو زرع واحد وإن تأخرت حصدته األخرى وهكذا بذر اليوم وبذر بعد شهر أليه 

وإذا زرع يف السنة ثالث مرات يف أوقات خمتلفة  :قال .قه فيه متقاربوقت واحد للزرع وتالح
أيه زرع واحد إذا زرع يف سنة وإن أدرك بعضه يف  :يف خريف وربيع وصيف ففيه أقاويل منها

أن يضم ما أدرك يف سنة واحدة وما أدرك يف السنة األخرى ضم إىل ما أدرك يف  :ومنها .غريها
  .ال يضمأيه خمتلف  :ومنها .األخرى

وإذا كان الزرعان وحصادمها معا يف سنة فهما كالزرع الواحد وإن  :وقال الشافعي يف موضع آخر 
كان بذر أحدمها قبل السنة وحصاد اآلخر متأخر عن السنة فهما زرعان ال يضمان وال يضم زرع سنة 

  .إىل زرع سنة غريها
  
 باب قدر الصدقة فيما أخرجت األرض  

ما سقي  :بلغين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قوال معناه :ه اهلل تعاىلقال الشافعي رمح 
وروي عن ابن عمر  .بنضح أو غرب ففيه يصف العشر وما سقي بغريه من عني أو مساء ففيه العشرا

وما سقي من هذا بنهر أو سيل أو ما يكون فيه  .معىن ذلك وال أعلم يف ذلك خمالفا وهبذا أقول
يكتف به حىت يسقى بالغرب فالقياس أن ينظر إىل ما عاش يف السقينب فإن عاش هبما يصفني العشر فلم 

ينظر أيهما عاش به  :وقد قيل .ففيه ثالثة أرباع العشر وإن عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك
 أكثر فيكون صدقته به والقياس ما وصفت والقول قول رب الزرع مع ميينه وأخذ العشر أن يكال لرب

املال تسعة ويأخذ املصدق العاشر وهكذا يصف العشر مع خراج األرض وما زاد مما قال أو كثر 
  .فبحسابه

  
 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

 حذفت اهلاء من ستة ألن 
  



 إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .هل غيبيتوقف فيه إال جا  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
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 باب صدقة الورق  

مسعت أبا  :أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أيه قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ليس فيما دون مخس أواق من   :صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  :سعيد اخلدري يقول

وهبذا يأخذ فإذا بلغ الورق مخس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم اإلسالم  :قال .الورق صدقة  
وكل عشرة دراهم من دراهم اإلسالم وزن سبعة مثاقيل ذهب مبثقال اإلسالم ففي الورق صدقة ولو 

وز جواز الوازية أوهلا فضله على الوازية غريها فال زكاة كايت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو جت
فيها كما لو كايت له أربعة أوسق بردي خري قيمة من مائة وسق غريه مل يكن فيها زكاة ولو كايت له 
ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كال واحدة منها بقدرها وأكره له الورق املغشوش لئال يغر به أحدا 

بذهب كان عليه أن يدخلها النار حىت مييز بينهما فيخرج الصدقة من كل  ولو كايت له فضة خلطها
واحدة منهما ولو كايت له فضة ملطوخة على جلام أو مموه هبا سقف بيت وكايت متيز فتكون شيئا إن 



مجعت بالنار فعليه إخراج الصدقة عنها وإال فهي مستهلكة وإذا كان يف يديه أقل من مخس أواق وما 
ق دينا له أو غائبا عنه أحصى احلاضرة وايتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما يتم مخس أوا

 :والثاين .أن فيه الزكاة :زاد ولو قرياط فبحسابه وإن ارتد مث حال احلول ففيها قوالن أحدمها

  .يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة وال يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل مل يكن فيه زكاة وهبذا أقول

وحرام أن يؤدي الرجل  :قال املزين .أوىل بقوله عندي القول األول على معناه :قال املزين 
وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن   :الزكاة من شر ماله لقول اهلل جل وعز

ب تغمضوا فيه  يعين واهلل أعلم ال تعطوا يف الزكاة ما خبث أن تأخذوه أليفسكم وتتركوا الطي
  .عندكم
  

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه
 والزخمشري فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله  وطعن بعضهم يف حكاية  
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال  
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 باب صدقة الذهب وقدر ما ال جتب فيه الزكاة  

وال أعلم اختالفا يف أن ليس يف الذهب صدقة حىت يبلغ عشرين مثقاال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن يقصت حبة أو أقل مل يؤخذ منها صدقة ولو كايت له معها جيدا كان أو رديئا أو إياء أو تربا 

مخس أواق فضة إال قرياط أو أقل مل يكن يف واحد منهما زكاة وإذا مل جيمع التمر إىل الزبيب ومها 
خيرصان ويعشران ومها حلوان معا وأشد تقاربا يف الثمن واخللقة والوزن من الذهب إىل الورق فكيف 

والفضة وال جيمع بني التمر والزبيب ومن فعل ذلك فقد خالف سنة النيب صلى جيمع جامع بني الذهب 
ضممت  :ليس فيما دون مخس أواق صدقة  فأخذها يف أقل فإن قال  :اهلل عليه وسلم أليه قال

وكذلك فالذهب  :قيل .ليست من جنسها :فإن قال .تضم إليها بقرا :قيل .إليها غريها
ب على رجل زكاة يف ذهب حىت يكون عشرين مثقاال يف أول وال جي :قال .ليس من جنس الورق

احلول وآخره فإن يقصت شيئا مث متت عشرين مثقاال فال زكاة فيها حىت تستقبل هبا حوال من يوم متت 
  .عشرين

  
 باب زكاة احللي  

كايت  أخربيا مالك كن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أهنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وروي عن ابن عمر أيه كان حيلي بناته  .حتلي بنات أخيها أيتاما يف حجرها فال خترج منه زكاة

ويروى عن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العاص أن يف احللي  :وجواريه ذهبا مث ال خيرج زكاته قال
ته ومصحفه ومن الزكاة وهذا مما أستخري اهلل فيه فمن قال فيه الزكاة زكى خامته وحلية سيفه ومنطق

ال زكاة يف خامتة وال حلية سيفه وال منطقته إذا كايت من ورق فإذا اختذ  :ال زكاة فيه قال :قال
من ذهب أو اختذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة وللمرأة أن حتلي ذهبا أو ورقا وال أجعل يف حليها زكاة 

مجيعا أليه ليس لواحد منهما اختاذه فإن  فإن اختذ رجل أو امرأة إياء من ذهب أو ورق زكياه يف القولني
كان وزيه ألفا وقيمته مصوغا ألفني فإمنا زكاته على وزيه ال على قيمته وإن ايكسر حليها فال زكاة فيه 



ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك مل يكن 
فيه إذا أرصده ملا يصلح له فإن أرصده ملا ال يصلح له فعليه الزكاة  عليه زكاة يف قول من قال ال زكاة

ليس يف احللي زكاة وهذا  :وقد قال الشافعي يف غري كتاب الزكاة :قال املزين .يف القولني مجيعا
أشبه بأصله ألن أصله أن يف املاشية زكاة وليس على املستعمل منها زكاة فكذلك الذهب والورق 

 س يف املستعمل فيهما الزكاة ولي
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  .منهما زكاة  
  
 باب ما ال يكون فيه زكاة  

وما كان من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية حبر فال زكاة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :قال الشافعي .إمنا هو شيء دسره البحر :قال ابن عباس يف العنرب .فيه وال يف مسك وال عنرب

  .كاة يف شيء مما خالف الذهب والورق واملاشية واحلرث على ما وصفتوال ز
  
 باب زكاة التجارة  

أخربيا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب سلمة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لها مررت على عمر بن اخلطاب وعلى عنقي آدمة أمح :عن أيب عمرو بن محاس أن أباه محاسا قال

 .يا أمري املؤمنني مايل غري هذه وأهب يف القرظ :أال تؤدي زكاتك يا محاس فقلت :فقال

فوضعتها بني يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها  .ذاك مال فضع :فقال
قال الشافعي وإذا اجتر يف مائيت درهم فصارت ثالمثائة قبل احلول مث حال عليها احلول زكى  .الزكاة

املائتني حلوهلا واملائة اليت زادت حلوهلا وال يضم ما ربح إليها أليه ليس منها وإمنا صرفها يف غريها مث باع 
ما صرفها فيه وال يشبه أن ميلك مائيت درهم ستة أشهر مث يشتري هبا عرضا للتجارة فيحول احلول 

لت يف العرض بنية التجارة وصار والعرض يف يديه فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه ألن الزكاة حينئذ حتو



العرض كالدراهم حيسب عليها حلوهلا فإذا يض مثن العرض بعد احلول أخذت الزكاة من مثنه بالغا ما 
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض فحال احلول على عرض التجارة قوم باألغلب من  :قال .بلغ

وخيرج زكاته من  :قال .للتجارة بعرض يقد بلده ديايري أو دراهم وإمنا قومته باألغلب أليه اشتراه
الذي قوم به ولو كان يف يديه عرض للتجارة جتب يف قيمته الزكاة وأقام يف يديه ستة أشهر مث اشترى 
به عرضا للتجارة بديايري فأقام يف يديه ستة أشهر فقد حال احلول على املالني معا وقام أحدمها مكان 

ولو اشترى عرضا للتجارة بديايري أو بدراهم و  .ج زكاتهصاحبه فيقوم العرض الذي يف يديه وخير
بشيء جتب فيه الصدقة من املاشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه مل يقوم العرض حىت 

حيول احلول من يوم أفاد مثن العرض مث يزكيه بعد احلول ولو أقام هذا العرض يف يديه ستة أشهر مث باعه 
إذا كايت فائدته يقدا فحول  :قال املزين .أقامت يف يديه ستة أشهر زكاهابدراهم أو ديايري ف

العرض من حني أفاد النقا  ألن معىن قيمة العرض للتجارة والنقد يف الزكاة ربع عشر وليس كذلك 
 زكاة 
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شاة إىل ما يف  املاشية أال ترى أن يف مخس من اإلبل السائمة باحلول شاة أفيضم ما يف حوله زكاة  

لو أبدل إبال ببقر أو بقرا بغنم مل يضمها يف حول ألن معناها يف  :حوله زكاة ربع عشر ومن قوله
الزكاة خمتلف وكذلك ال ينبغي أن يضم فائدة ماشية زكاهتا شاة أو تبيع أو بنت لبون أو بنت خماض 

ني أفاد املاشية اليت هبا إىل حول عرض زكاته ربع عشر فحول هذا العرض من حني اشتراه ال من ح
ولو كان اشترى العرض مبائيت درهم مل يقوم إال بدراهم وإن كان الديايري  :قال الشافعي .إشتراه

األغلب من يقد البلد ولو باعه بعد احلول بديايري قوم الديايري بدراهم وزكيت الديايري بقيمة الدراهم 
رى بالديايري مل يقوم العرض إال بالديايري ولو ألن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشت

باعه بدراهم وعرض قوم بالديايري ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهرا مث اشترى هبا ألف درهم 
أو مائة دينار فال زكاة يف الديايري األخرية وال يف الدراهم حىت حيول عليها احلول من يوم ملكها أللط 



و اشترى عرضا لغري جتارة فهو كما لو ملك بغري شراء فإن يوى به التجارة فال الزكاة فيها بأيفسها ول
زكاة عليه ولو اشترى شيئا للتجارة مث يواه لقنية مل يكن عليه زكاة وأحب لو فعل وال يشبه هذا 

السائمة إذا يوى علفها فال ينصرف عن السائمة حىت يعلفها ولو كان ميلك أقل مما جتب يف مثله الزكاة 
كى مثن العرض من يوم ملك العرض ألن الزكاة حتولت فيه بعينها أال ترى أيه لو اشتراه بعشرين ز

دينارا وكايت قيمته يوم حيول احلول أقل سقطت عنه الزكاة ألهنا حتولت فيه ويف مثنه إذا بيع ال فيما 
أال ترى أن زكاة  وال متنع زكاة التجارة يف الرقيق زكاة الفطر إذا كايوا مسلمني :قال .اشترى به

وإذا اشترى خنال أو  .الفطر على عمد األحرار الذين ليسوا مبال إمنا هي طهور ملن لزمه اسم اإلميان
زرعا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس ال زكاة فيها زكاها 

  .واحلرث على ما وصفت سواء زكاة التجارة واخللطاء يف الذهب والورق كاخللطاء يف املاشية

وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى هبا سلعة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
إيه تزكى كلها آلهنا ملك لرب املال  :أحدمها :وحال احلول عليها وهي تساوي ألفني ففيها قوالن

فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا  أبدا حىت يسلم إليه رأس ماله وكذلك لو كان العامل يصراييا
إن الزكاة على رب املال يف األلف واخلمسمائة ووقفت زكاة  :والقول الثاين .أشبه واهلل أعلم

مخسمائة فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا مل يبلغ رحبه إال مائة 
 ال يصراييا درهم زكاها أليه خليط هبا ولو كان رب امل
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والعامل مسلما فال ربح ملسلم حىت يسلم إىل النصراين رأس ماله يف القول األول مث يستقبل برحبه   

حيصي ذلك كله فإن سلم له رحبه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من  :والقول الثاين .حوال
له عندي أن ال يكون على العامل زكاة أوىل بقو :قال املزين .السنني منذ كان له يف املال فضل

لو كان له شركة يف املال مث يقص قدر  :حىت حيصل رأس املال ألن هذا معناه يف القراض أليه يقول
  .كان له يف الباقي شرك فال ربح له إال بعد أداء رأس املال .الربح
  



 باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة  

وإذا كايت له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل  :عي رمحه اهلل تعاىلقال الشاف 
احلول ومل يقض عليه بالدين حىت حال احلول أخرج زكاهتا مث قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه 

اة بالدين وجعل هلم ماله حيث وجدوه قبل احلول مث حال احلول قبل أن يقبضه الغرماء مل يكن عليه زك
أليه صار هلم دويه قبل احلول وهكذا يف الزرع والثمر واملاشية اليت صدقتها منها كاملرهتن للشيء 

وكل مال رهن فحال عليه احلول أخرج منه الزكاة  :قال .فيكون للمرهتن ماله فيه وللغرماء فضله
ئتا درهم إذا كايت له ما :وقد قال يف كتاب اختالف ابن أيب ليلى :وقال املزين .قبل الدين

وإن كان له دين يقدر على أخذه  :قال .واألول من قوليه مشهور .وعليه مثلها فال زكاة عليه
فعليه تعجيل زكاته كالوديعة ولو جحد ماله أو غصبه أو غرق فأقام زمايا مث قدر عليه فال جيوز فيه إال 

أليه مغلوب عليه أو  أن ال يكون عليه زكاة حىت حيول عليه احلول من يوم قبضه :واحد من قولني
يكون عليه الزكاة ألن ملكه مل يزل عنه ملا مضى من السنني فإن قبض من ذلك ما يف مثله الزكاة زكاه 

ملا مضى وإن مل يكن يف مثله زكاة فكان له مال ضمه إليه وإال حسبه فإذا قبض ما إذا مجع إليه ثبت 
ال عليها أحوال ومل يزكها مث جاءه وإذا عرف لقطة سنة مث ح :قال .فيه الزكاة زكى ملا مضى

صاحبها فال زكاة على الذي وجدها أليه مل يكن هلا مالكا قط حىت جاء صاحبها والقول فيها كما 
وصفت يف أن عليه الزكاة ملا مضى ألهنا ماله أو يف سقوط الزكاة عنه يف مقامها يف يد امللتقط بعد 

إن  :ألمر بقوله عندي أن يكون عليه الزكاة لقولهأشبه ا :قال املزين .السنة أليه أبيح له أكلها
ولو ضلت غنمه أو غصبها أحواال مث وجدها  :ملكه مل يزل عنه وقد قال يف باب صدقات الغنم

زكاها ألحواهلا فقضى ما مل خيتلف من قوله يف هذا ألحد قوليه يف أن عليه الزكاة كما قطع يف ضوال 
ولو أكرى دارا أربع سنني مبائة دينار فالكراء حال إال أن  :قال الشافعي  .الغنم وباهلل التوفيق

 يشترط أجال فإذا حال احلول زكى 
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مخسة وعشرين دينارا ويف احلول الثاين مخسني لسنتني إال قدر زكاة اخلمسة والعشرين دينارا ويف   
 األوليني ويف احلول الرابع زكى احلول الثالث مخسة وسبعني دينارا لثالث سنني إال قدر زكاة السنتني

مائة ألربع سنني إال قدر زكاة ما مضى ولو قبض املكري املال مث اهندمت الدار ايفسخ الكراء ومل يكن 
عليه زكاة إال فيما سلم له وال يشبه صداق املرأة ألهنا ملكته على الكمال فإن طلق ايتقض النصف 

قال  .عة املستأجر مدة يكون هلا حصة من اإلجارةواإلجارة ال ميلك منها شيء إال بسالمة منف
هذا خالف أصله يف كتاب اإلجارات أليه جيعلها حالة ميلكها املكري إذا سلم ما أكرى  :املزين

وقوله هاهنا أشبه عندي بأقاويل العلماء يف امللك ال على ما عرب  .كثمن السلعة إال أن يشترط أجال
مه الوايل حىت حال احلول فقد أساء إن مل يكن له عذر وال ولو غنموا فلم يقس :قال .يف الزكاة

زكاة يف فضة منها وال ذهب حىت يستقبل هبا حوال بعد القسم أليه ال ملك ألحد فيه بعينه وأن لإلمام 
أن مينعهم قسمته إال أن ميكنه وألن فيها مخسا وإذا عزل سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم منها ملا ينوب 

  .زكاة فيه أليه ليس ملالك بعينهاملسلمني فال 
  
 باب البيع يف املال الذي جتب فيه الزكاة باخليار وغريه  
  
 وبيع املصدق وما قبض منه وغري ذلك  

ولو باع بيعا صحيحا على أيه باخليار أو املشتري أو مها قبض أو مل يقبض فحال  :قال الشافعي 
ة أليه ال يتم خبروجه من ملكه حىت حال احلال احلول احلول من يوم ملك البائع وجبت عليه فيه الزكا

إن امللك  :وقد قال يف باب زكاة الفطر :قال املزين .وملشتريه الرد بالتغري الذي دخل فيه بالزكاة
األول إذا  :قال املزين .يتم خبيارمها أو خبيار املشتري ويف الشفعة أن امللك يتم خبيار املشتري وحده

عندي أشبه بأصله ألن قوله مل خيتلف يف رجل حلف بعتق عبده أن ال يبيعه فباعه أيه كايا مجيعا باخليار 
عتيق والسند عنده أن املتبايعني مجيعا باخليار ما مل يتفرقا تفرق األبدان فلوال أيه ملكه ما عتق عليه 

لزكاة ومن ملك مثرة خنل ملكا صحيحا قبل أن ترى فيه الصفرة أو احلمرة فا :قال الشافعي .عبده
على مالكها اآلخر يزكيها حني تزهى ولو اشترى الثمرة بعد ما يبدو صالحها فالعشر فيها والبيع فيها 
مفسوخ كما لو باعه عبدين أحدمها له واآلخر ليس له ولو اشتراها قبل بدو صالحها على أن جيدها 



وال جيرب رب النخل على أخذ جبدها فإن بدا صالحها فسخ البيع أليه ال جيوز أن تقطع فيمنع الزكاة 
 تركها وقد اشترط قطعها 
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  .ولو رضيا الترك فالزكاة على املشتري ولو رضي البائع الترك وأىب املشتري ففيها قوالن  

ولو  :قال الشافعي .أن يفسخ فسخ املسألة قبلها :والثاين .أن جيرب على الترك :أحدمها 
بثمن عشر وسطها والقول يف ذلك قوله مع ميينه ولو باع  استهلك رجل مثرة وقد خرصت أخذ

قال  .املصدق شيئا فعليه أن يأيت مبثله أو يقسمه على أهله ال جيزي غريه وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه
  .وأكره للرجل شراء صدقته إذا وصلت إىل أهلها وال أفسخه :الشافعي

  
 باب زكاة املعدن  

وال زكاة يف شيء مما خيرج من املعادن إال ذهبا أو ورقا فإذا خرج  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
منها ذهب أو ورق فكان غري متميز حىت يعاجل بالنار أو الطحن أو التحصيل فال زكاة فيه حىت يصري 

ذهبا أو ورقا فإن دفع منه شيئا قبل أن حيصل ذهبا أو ورقا فاملصدق ضامن والقول فيه قوله مع ميينه إن 
وذهب  :قال الشافعي .ه وال جيوز بيع تراب املعادن حبال أليه ذهب أو ورق خمتلط بغريهاستهلك

 :قال .بعض أهل ياحيتنا إىل أن يف املعادن الزكاة وغريهم ذهب إىل أن املعادن ركاز ففيها اخلمس

 :الق .وما قيل فيه الزكاة فال زكاة فيه حىت يبلغ الذهب منه عشرين مثقاال والورق منه مخس أواق

ولضم ما أصاب يف األيام املتتابعة فإن كان املعدن غري حاقد فقطع العمل فيه مث استأيفه مل يضم كثر 
القطع عنه له أو قل والقطع ترك العمل لغري عذر أداه أو علة مرض أو هرب عبيد ال وقت فيه إال ما 

 :قال املزين .ىل األولوصفت ولو تابع فحقد ومل يقطع العمل فيه ضم ما أصاب منه بالعمل اآلخر إ

قال  :والذي أيا فيه واقف الزكاة يف املعدن والترب املخلوق يف األرض :وقال يف موضع آخر
إذا مل يثبت له أصل فأوىل به أن جيعله فائدة يزكي حلوله وقد أخربين عنه بذلك من أثق بقوله  :املزين

  .وهو القياس عندي وباهلل التوفيق



  
 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :ند إرادة األيام وحدها كقولكهذا احلكم ع

 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .إرادة ما يتبعها وهو اليومعلى   
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
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 الصدقة ملن يأخذها منه باب ما يقول املصدق إذا أخذ  

خذ من أمواهلم   :قال اهلل تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
والصالة عليهم  :قال الشافعي .صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم  

امرئ أن يدعو له وأحب أن  الدعاء هلم عند أخذ الصدقة منهمن فحق على الوايل إذا أخذ صدقة
 آجرك اهلل فيما أعطيت وجعله طهورا لك وبارك لك فيما أبقيت   :يقول

 باب من تلزمه زكاة الفطر  

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
و صاعا من شعري على كل حر وعبد وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أ



ممن متويون    :وروي عنه صلى اهلل عليه وسلم من حديث آخر قال .ذكر وأيثى من املسلمني
فلم يفرضها إال على املسلمني فالعبيد ال مال هلم وإمنا فرضهم على سيدهم فهم واملرأة  :قال الشافعي

ها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجربياه ممن ميويون فكل من لزمته مؤية أحد حىت ال يكون له ترك
على يفقته من ولده الصغار والكبار الزمىن الفقراء وآبائه وأمهاته الزمىن الفقراء وزوجته وخادم هلا 

ويؤدي عن عبيده احلضور والغيب وإن مل يرج رجعتهم إذا علم حياهتم وقال يف موضع من هذا 
بابن عمر بأيه كان يؤدي عن غلمايه بوادي واحتج يف ذلك  .وإن مل يعلم حياهتم :الكتاب
ويزكي عمن كان مرهويا أو مغصوبا  :قال الشافعي .وهذا من قوله أوىل :قال املزين .القرى

على كل حال ورقيق رقيقه ورقيق اخلدمة والتجارة سواء وإن كان فيمن ميوت كافرا مل يزك عنه أليه 
مسعت املعضوب الذي ال منفعة فيه وإن  :قالقال حممد وابن عاصم  .ال يطهر بالزكاة إال مسلم

كان ولده يف واليته هلم أموال زكى منها عنهم إال أن يتطوع فيجزي عنهم فإن تطوع حر ممن ميون 
فأخرجها عن يفسه أجزأه وإمنا جيب عليه أن يزكي عمن كان عنده منهم يف شيء من هنار آخر يوم 

نه وإن مات من ليلته وإن ولد له بعد ما غربت من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي ع
الشمس ولد أو ملك عبدا فال زكاة عليه يف عامه ذلك وإن كان عبد بينه وبني آخر فعده كل واحد 
منهما بقدر ما ميلك منه ولو كان ميلك يصفه ويصفه حر فعليه يف يصفه يصف زكاته فإن كان للعبد 

يصفه احلر أليه مالك ملا اكتسب يف يومه وإن باع عبدا  ما يقوته ليلة الفطر ويومه أدى النصف عن
على أن له اخليار فأهل شوال ومل خيتر إيفاذ البيع مث أيففه فزكاة الفطر على البائع وإن كان اخليار 

 للمشتري 
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كاة الفطر فالزكاة على املشتري وامللك له وهو كمختار الرد بالعيب وإن كان اخليار هلما مجيعا فز  

هذا غلط يف أصل قوله أليه يقول يف رجل لو قال عبدي حر إن بعته  :قال املزين .على املشتري
فباعه أيه يعتق ألن امللك مل يتم للمشتري ألهنما مجيعا باخليار ما مل يتفرقا تفرق األبدان فهما يف خيار 



ولو مات حني أهل  :شافعيقال ال .التفرق كهو يف خيار الشرط بوقت ال فرق يف القياس بينهما
شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم يف ماله مبدأة على الدين وغريه من مرياث ووصايا ولو ورثوا 
رقيقا مث أهل شوال فعليهم زكاهتم بقدر مواريثهم ولو مات قبل شوال وعليه دين زكى عنهم الورثة 

مث أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قبل فهي  ألهنم يف ملكهم ولو أوصى لرجل بعبد خيرج من الثلث فمات
وإن رد فهي على الوارث أليه مل خيرج من ملكه ولو مات املوصي له  .عليه أليه خرج إىل ملكه

فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر يف مال أبيهم ألهنم مبلكه ملكوه ومن دخل عليه شوال 
زكاة الفطر عنه وعنهم أداها فإن مل يكن عنده بعد وعنده قوته وقوت من يقوت ليومه وما يؤدي به 

القوت ليومه إال ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن مل يكن عنده إال قوت يومه فال شيء عليه 
فإن كان أحد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر مل أرخص له يف ترك أدائها عن يفسه وال يبني يل أن جتب 

بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان حمتاجا وغريها من الصدقات  عليه ألهنا مفروضة على غريه وال
املفروضات والتطوع وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدي عنها فإن زوجها حرا فعلى احلر 

  .الزكاة عن امرأته فإن كان حمتاجا فعلى سيدها فإن مل يدخلها عليه أو منعها منه فعلى السيد
  

 ID ' '    فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو الليايل
 األصل واحلذف 

  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .رحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذلك ص  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   



  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (لستة من شوا) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
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 باب مكيلة زكاة الفطر  

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  
وبني  :وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري قال الشافعي

وأي  :قال .يف سنته صلى اهلل عليه وسلم أن زكاة الفطر من البقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة
ألغلب على الرجل أدى منه زكاة الفطر كان حنطة أو ذرة أو علسا أو شعريا أو مترا أو قوت كان ا

زبيبا وما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النيب صلى اهلل عليه وسلم وال تقوم الزكاة ولو قومت كان لو 
وال يؤدي إال احلب يفسه ال يؤدي دقيقا  :قال .أدى مثن صاع زبيب ضروع أدى مثن آصع حنطة

سويقا وال قيمة وأحب إيل ألهل البادية أن ال يؤدوا أقطا أليه وإن كان هلم قوتا فالفث قوت وقد  وال
يقتات احلنظل والذي ال أشك فيه أهنم يؤدون من قوت أقرب البلدان هبم إال أن يقتاتوا مثرة ال زكاة 

قياس ما مضى أن  :قال املزين .فيها فيؤدون من مثرة فيها زكاة ولو أدوا أقطا مل أر عليهم إعادة
يرى عليهم إعادة أليه مل جيعلها فيما يقتات إذا مل يكن مثرة فيها زكاة أو جييز القوت وإن مل يكن فيه 

وال جيوز أن خيرج الرجل يصف صاع حنطة ويصف صاع شعريا إال من  :قال الشافعي .زكاة



مسوس وال معيب فإن كان صنف واحد وإن كان قوته حنطة مل يكن له أن خيرج شعريا وال خيرجه من 
قدميا مل يتغري طعمه وال لويه أجزأه وإن كان قوته حبوبا خمتلفة فأختار له خريها ومن أين أخرجه أجزأه 

ويقسمها على من تقسم عليه زكاة املال وأحب إيل ذوو رمحة إن كان ال تلزمه يفقتهم حبال وان 
أمل يكن ابن عمر  :رجل ساملا فقال سأل .طرحها عند من جتمع عنده أجزأه إن شاء اهلل تعاىل

  .بلى ولكن أرى أن ال يدفعها إليه :يدفعها إىل السلطان فقال

أخربيا أيس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة أيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .مبن يعول  خري الصدقة عن طهر غىن وليبدأ أحدكم   :مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه مث مبن يعول ألن يفقة من يعول فرض والفرض أوىل به من النفل مث  :قال
لقد شغلتين  :وروي أن امرأة ابن مسعود كايت صناعا وليس له مال فقالت .قرابته مث من شاء

يف ذلك لك   :أيت وولدك عن الصدقة فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال
  .أجران فأيفقي عليهم  واهلل أعلم

  
 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين

 ال يتقنون لفظ 
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 كتاب الصيام  
  
 باب النية يف الصوم  

ال كفارة إال أن ينوي الصيام وال جيوز ألحد صيام فرض من شهر رمضان وال يذر و :قال الشافعي 
قبل الفجر فأما يف التطوع فال بأس إن أصبح ومل يطعم شيئا أن ينوي الصوم قبل الزوال واحتج يف ذلك 



ال  :هل من غداء فإن قالوا  :بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول
تيقن أن اهلالل قد كان أو يستكمل إين صائم  وال جيب عليه صوم شهر رمضان حىت يس  :قال

ال تصوموا   :شعبان ثالثني فيعلم أن احلادي والثالثني من رمضان لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم وإن شهد  .حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما  

لليلة املستقبلة ووجب الصيام ولو شهد على رؤيته شاهدان أن اهلالل رئي قبل الزوال أو بعده فهو 
 :عدل واحد رأيت أن أقبله لألثر فيه واالحتياط ورواه عن علي رضي اهلل عنه وقال علي عليه السالم

والقياس أن ال يقبل على  :قال .أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان   
يلة يية الصيام للغد ومن أصبح جنبا من مجاع أو احتالم وعليه يف كل ل :قال .مغيب إال شاهدان

وإن  :قال .اغتسل وأمت صومه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصبح جنبا من مجاع مث يصوم
كان يرى الفجر مل جيب وقد وجب أو يرى أن الليل قد وجب ومل جيب أعاد وإن طلع الفجر ويف فيه 

إن كان جمامعا أخرجه مكايه فإن مكث شيئا أو حترك لغري طعام لفظه فإن ازدرده أفسد صومه و
إخراجه أفسد وقضى كفر وإن كان بني أسنايه ما جيري به الريق فال قضاء عليه وإن تقيأ عامدا أفطر 

وقد رويناه عن  :قال املزين .وإن فرغه القيء مل يفطر واحتج يف القيء بابن عمر رضي اهلل عنهما
أقرب ما حيضرين للشافعي فيما جيري به الريق أيه ال يفطر  :قال املزين .النيب صلى اهلل عليه وسلم

ما غلب الناس من الغبار يف الطريق وغربلة الدقيق وهدم الرجل الدار وما يتطاير من ذلك يف العيون 
واأليوف واألفواه وما كان من ذلك يصل إىل احللق حني يفتحه فيدخل فيه فيشبه ما قال الشافعي من 

الذي  :مسعت الربيع أخرب عن الشافعي قال :وحدثين إبراهيم قال :قال .جيري به الريق قلة ما
أحب أن يفطر يوم الشك أن ال يكون صوما كان يصومه وحيتمل مذهب ابن عمر أن يكون متطوعا 

وإن أصبح ال يرى أن يومه من رمضان ومل يطعم مث استبان ذلك له  :قال .قبله وحيتمل خالفه
 وإعادته ولو يوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإال فعليه صيامه 
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فهو تطوع فإن بان له أيه من رمضان مل جيزئه أليه مل يصمه على أيه فرض وإمنا صامه على الشك   
ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان يف يوم شك مث بان له أيه من رمضان أجزأه وإن أكل 

 الفجر فال شيء عليه وإن وطىء امرأته وأوجل عامدا فعليهما القضاء والكفارة واحدة عنه شاكا يف
 .وعنها وإن كان ياسيا فال قضاء عليه للخرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أكل الناسي

يستطع والكفارة عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن أفطر فيهما ابتدأمها فإن مل  :قال
واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .فإطعام ستني مدا لكل مسكني مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم

ملا أخربه الواطىء أيه ال جيد رقبة وال يستطيع صيام شهرين متتابعني وال جيد إطعام ستني مسكينا أيت 
اذهب فتصدق   :وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه .والعرق املكتل :قال سفيان .بعرق فيه متر

وإن دخل يف  :قال الشافعي .واملكتل مخسة عشر صاعا وهو ستون مدا :قال الشافعي .به  
الصوم مث وجد رقبة فله أن يتم صومه وإن أكل عامدا يف صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة وال 

وال كفارة الن  وإن تلذذ بامرأته حىت ينزل فقد أفطر :قال .كفارة إال باجلماع يف شهر رمضان
واحلامل  :أدخل يف دبرها حىت يغيبه أو يف هبيمة أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة

واملرضع إذا خافتا على ولدمها أفطرتا وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على 
ال يكفر من مل يبح له كيف يكفر من أبيح له األكل واإلفطار و :قال املزين .مسكني مبد من حنطة

األكل فأكل وأفطر ويف القياس أن احلامل كاملريض وكاملسافر وكل يباح له الفطر فهو يف القياس سواء 
ومل جيعل عليه أحد  :قال املزين .من استقاء عامدا فعليه القضاء وال كفارة    :واحتج باخلرب

ومن  :قال .احلصاة يبتلعها الصائم من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا يف
مسعت  :قال إبراهيم .حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعل مل ينتقض صومه وتركه أفضل

إيه يفطر إال أن يغلبه فيكون يف معىن املكره يبقى ما بني أسنايه ويف فيه  :الربيع يقول فيه قوال آخر
 عليه وسلم أيه كان يقبل وهو صائم قالت وروي عن النيب صلى اهلل .من الطعام فيجري به الريق

وروي عن ابن عمر وابن عباس أهنما كايا  :وكان أملككم إلربه بأيب هو وأمي قال :عائشة
وإن وطىء دون الفرج فأيزل أفطر ومل يكفر وإن  :قال .يكرهاهنا للشباب وال يكرهاهنا للشيخ

وم أو يومان من شهر رمضان ومل يكن تلذذ بالنظر فأيزل مل يفطر وإذا أغمي على رجل فمضى له ي
 أكل وال شرب فعليه القضاء فإن أفاق يف بعض النهار فهو يف يومه ذلك صائم وكذلك إن 
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إذا يوى من الليل مث أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو مل  :قال املزين .أصبح راقدا مث استيقظ  

 .ينوه يف الليل وإذا مل ينو يف الليل فأصبح مفيقا فليس بصائميفق واليوم الثاين ليس بصائم أليه مل 

وإذا حاضت املرأة فال صوم عليها فإذا طهرت قضت الصوم ومل يكن عليها أن تعيد  :قال الشافعي
 .من الصالة إال ما كان يف وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت يف باب الصالة

وإذا سافر  .لسحور اتباعا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموأحب تعجيل الفطر وتأخري ا :قال
الرجل باملرأة سفرا يكون ستة وأربعني ميال باهلامشي كان هلما أن يفطرا يف شهر رمضان ويأيت أهله فإن 

صاما يف سفرمها أجزأمها وليس ألحد أن يصوم يف شهر رمضان دينا وال قضاء لغريه فإن فعل مل جيزه 
 :صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر وأفطر قال حلمزة رضي اهلل عنه .لرمضان وال لغريه

  .ن شئت فصم وإن شئت فافطر    

وإن قدم رجل من سفر هنارا مفطرا كان له أن يأكل حيث ال يراه أحد وإن كايت امرأته  :قال 
وى الصوم قبل الفجر حائضا فطهرت كان له أن جيامعها ولو ترك ذلك كان أحب إيل ولو أن مقيما ي

روي عن النيب صلى اهلل  :قال املزين .مث خرج بعد الفجر مسافرا مل يفطر يومه أليه دخل فيه مقيما
عليه وسلم أيه صام يف خمرجه إىل مكة رمضان حىت بلغ كراع الغميم وصام الناس معه مث أفطر وأمر من 

ومن رأى  :قال .اهلل عليه وسلم صام معه باإلفطار ولو كان ال جيوز فطره ما فعل النيب صلى
اهلالل وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هالل شوال حل له أن يأكل حيث ال يراه أحد وال يعرض 

 .وال أقبل على رؤية الفطر إال عدلني :قال .يفسه للتهمة بترك فرض اهلل والعقوبة من السلطان

  .عدلني هذا بعض ألحد قوليه أن ال يقبل يف الصوم إال :قال املزين

ال جيوز أن يصام بشهادة رجل واحد وال  :حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال الشافعي :قال 
وان صحا قبل الزوال أفطر وصلى هبم اإلمام  :قال .جيوز أن يصام إال بشاهدين وأليه االحتياط

غد ملا ذكر فيه وإن صالة العيد وإن كان بعد الزوال فال صالة يف يومه وأحب إيل أن يصلي العيد من ال



وله قول آخر أيه ال يصلي من الغد وهو عندي أقيس أليه لو جاز أن  :قال املزين .مل يكن ثابتا
يقضي جاز يف يومه وإذا مل جيز القضاء يف أقرب الوقت كان فيما بعده أبعد ولو كان ضحى غد مثل 

كان عليه الصوم من ومن  :قال .ضحى اليوم لزم يف ضحى يوم بعد شهر أليه مثل ضحى اليوم
شهر رمضان ملرض أو سفر فلم يقضه وهو يقدر عليه حىت دخل عليه شهر رمضان آخر كان عليه أن 

 يصوم الشهر مث يقضي من بعده الذي عليه ويكفر لكل يوم مدا 
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ت فال كفارة ملسكني مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن مات أطعم عنه وإن مل ميكنه القضاء حىت ما  

ومن قضى متفرقا أجزأه ومتتابعا أحب إيل وال يصام يوم الفطر وال يوم النحر وال أيام  :قال .عليه
وإن بلع حصاة أو ما ليس بطعام أو احتقن أو داوى جرحه حىت يصل إىل  :قال .مىن فرضا أو يفال

ليه إذا كان ياسيا وإذا جوفه أو استعط حىت يصل إىل جوف رأسه فقد أفطر إذا كان ذاكرا وال شيء ع
استنشق رفق فإن استيقن أيه قد وصل إىل الرأس أو اجلوف يف املضمضة وهو عامد ذاكر لصومه 

يف كتاب ابن أيب ليلى ال يلزمه حىت حيدث إزدرادا فأما إن كان أراد املضمضة فسبقه  :وقال .أفطر
إذا كان  :قال املزين .ف منهإلدخال النفس وإخراجه فال يعيد وهذا خطأ يف معىن النسيان أو أخ

اآلكل ال يشك يف الليل فيوايف الفجر مفطرا بإمجاع وهو بالناسي أشبه ألن كليهما ال يعلم أيه صائم 
 .والسابق إىل جوفه املاء يعلم أيه صائم فإذا أفطر يف األشبه بالناسي كان األبعد عندي أوىل بالفطر

حرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن اشتبهت الشهور على أسري فت :قال الشافعي
ومما  :قال .وللصائم أن يكتحل وينزل احلوض فيغطس فيه وحيتجم كان ابن عمر حيتجم صائما

  :وال أعلم يف احلجامة شيئا يثبت ولو ثبت احلديثان حديث :قال الشافعي .مسعت من الربيع

جم وهو صائم فإن حديث ابن عباس أفطر احلاجم  وحديث آخر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم احت
احتجم وهو صائم ياسخ لألول وأن فيه بيان وأيه زمن الفتح وحجامة النيب صلى اهلل عليه وسلم بعده 

وصوم شهر رمضان واجب على كل بالغ من رجل وامرأة  :قال .وأكره العلك أليه حيلب الريق



شهر رمضان فإهنما يستقبالن الصوم وال  وعبد ومن احتلم من الغلمان أو أسلم من الكفار بعد أيام من
 :قضاء عليهما فيما مضى وأحب للصائم أن ينزه صيامه عن اللغط القبيح واملشامتة وإن شومت أن يقول

والشيخ الكبري الذي ال يستطيع  :إين صائم للخرب يف ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
وروي عن ابن عباس يف قوله جل  .مبد من حنطة الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم

  .وعلى الذين يطيقويه فدية طعام مسكني    :وعز

وغريه  :قال الشافعي .املرأة اهلم والشيخ الكبري اهلم يفطران ويطعمان لكل يوم مسكينا :قال 
سخ من املفسرين يقرؤوهنا  يطيقويه  وكذلك يقرؤها ويزعم أهنا يزلت حني يزل فرض الصوم مث ي

فدية طعام مسكني فمن   :وآخر اآلية يدل على هذا املعىن ألن اهلل عز وجل قال :قال .ذلك
 وأن تصوموا خري لكم  قال فال يأمر   :تطوع خريا فزاد على مسكني  فهو خري له  مث قال
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ذهب وهو أشبه فمن شهد منكم الشهر فليصمه  وإىل هذا ي  :بالصيام من ال يطيقه مث بني فقال  

قال الشافعي وال أكره  .هذا بني يف التنزيل مستغين فيه عن التأويل :قال املزين .بظاهر القرآن
  .يف الصوم السواك بالعود الرطب وغريه وأكرهه بالعشي ملا أحب من خلوف فم الصائم

  
 باب صوم التطوع  

بن طلحة عن عمته عائشة بنت  أخربيا سفيان عن طلحة بن حيىي :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أما إين   :خبأيا لك حيسا فقال :دخل علي النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت :طلحة أهنا قالت

وقد صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفره حىت بلغ  :قال .كنت أريد الصوم ولكن قربيه
إمنا هو تطوع فمن شاء  :الكراع الغميم مث أفطر وركع عمر ركعة مث ايصرف فقيل له يف ذلك فق

ومما يثبت عن علي رضي اهلل عنه مثل ذلك وعن ابن عباس رمحه اهلل وجابر  .زاد ومن شاء يقص
وقال ابن عباس يف رجل صلى ركعة ومل يصل  .أهنما كايا ال يريان باإلفطار يف صوم التطوع بأسا



يف صوم أو صالة فأحب أن فمن دخل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .له أجر ما احتسب :معها
  .يستتم وإن خرج قبل التمام مل يعد

  
 باب النهي عن الوصال يف الصوم  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن  :قال الشافعي 
قال  .إين لست مثلكم إين أطعم وأسقى  :يا رسول اهلل إيك تواصل قال :الوصال فقيل

وفرق اهلل بني رسوله صلى اهلل عليه وسلم وبني الناس يف أمور أباحها له حظرها عليهم  :يالشافع
  .ويف أمور كتبها عليه خففها عنهم

حدثنا داود بن شابور وغريه عن أيب قزعة عن أيب  :أخربيا سفيان بن عيينة قال :قال الشافعي 
صيام يوم عرفة   :ى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل صل :اخلليل عن أيب حرملة عن أيب قتادة قال

فأحب صومها إال أن يكون  :كفارة السنة والسنة اليت تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة  قال
حاجا فأحب له ترك صوم يوم عرفة أليه حاج مضح مسافر ولترك النيب صلى اهلل عليه وسلم صومه يف 

  .احلج وليقوى بذلك على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة
  

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
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 باب النهي عن صيام يومي الفطر واألضحي وأيام التشريق  



عن صيام يوم الفطر ويوم األضحى وأيام التشريق لنهي النيب صلى اهلل عليه  وأهنى :قال الشافعي 
قد كان قال جيزيه مث رجع  :قال املزين .وسلم عنها ولو صامها متمتع ال جيد هديا مل جيز عنه عنديا

  .عنه
  
 باب فضل الصدقة يف رمضان وطلب القراءة  

ن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس أخربيا إبراهيم بن سعد عن الزهري ع :قال الشافعي 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه كان أجود الناس باخلري وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان 
وكان جربيل عليه السالم يلقاه يف كل ليلة يف رمضان فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه كان أجود باخلري 

وأحب للرجل الزيادة باجلود يف شهر رمضان إقتداء به وحلاجة  :قال الشافعي .من الريح املرسلة
  .الناس فيه إىل مصاحلهم ولتشاغل كثري منهم بالصوم والصالة عن مكاسبهم

  
 باب اإلعتكاف  

أخربيا مالك عن أيب اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن أيب سلمة بن  :قال الشافعي 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعتكف يف العشر  :خلدري أيه قالعبد الرمحن عن أيب  سعيد ا

األوسط من شهر رمضان فلما كايت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من 
 :قال .من كان إعتكف معي فليعتكف العشر األواخر    :إعتكافه قال صلى اهلل عليه وسلم

ورأيتين أسجد يف صبيحتها يف ماء وطني فالتمسوها يف   :الوأريت هذه الليلة مث أيسيتها  ق 
العشر األواخر والتمسوها يف كل وتر  فمطرت السماء من تلك الليلة وكان املسجد على عريش 

فأبصرت عيناي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايصرف علينا وعلى  :فوكف املسجد قال أبو سعيد
وحديث النيب صلى اهلل  :قال الشافعي .يحة إحدى وعشرينجبهته وأيفه أثر املاء والطني يف صب

عليه وسلم يدل على أهنا يف العشر األواخر والذي يشبه أن يكون فيه ليلة إحدى أو ثالث وعشرين وال 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :وروي حديث عائشة أهنا قالت .أحب ترك طلبها فيها كلها

 :وقالت عائشة .له وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإليسانوسلم إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرج



فال بأس أن يدخل املعتكف رأسه يف البيت ليغسل ويرجل  :قال الشافعي .فغسلته وأيا حائض
 واإلعتكاف سنة حسنة وجيوز بغري صوم ويف يوم 
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يوجب الصوم وإمنا هو تطوع مل  لو كان اإلعتكاف :قال املزين .الفطر ويوم النحر وأيام التشريق  

جيز صوم شهر رمضان بغري تطوع ويف اعتكافه صلى اهلل عليه وسلم يف رمضان دليل على أيه مل يصم 
ودليل آخر لو كان اإلعتكاف ال جيوز إال مقاريا للصوم خلرج منه  .لإلعتكاف فتفهموا رمحكم اهلل

من اإلعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت  الصائم بالليل خلروجه فيه من الصوم فلما مل خيرج منه
منفردا بغري الصوم وقد أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمر أن يعتكف ليلة كايت عليه يفرا يف 

ومن أراد أن يعتكف العشر األواخر دخل يف قبل الغروب  :قال الشافعي .اجلاهلية وال صيام فيها
ن يشترط يف اإلعتكاف الذي أوجبه بأن يقول إن عرض يل فإذا هل شوال فقد أمت العشر وال بأس أ

عارض خرجت وال بأس أن يعتكف وال ينوي أياما مىت شاء خرج وإعتكافه يف املسجد اجلامع أحب 
وخيرج للغائط والبول إىل منزله وإن بعد  :قال .إيل فإن إعتكف يف غريه فمن اجلمعة إىل اجلمعة

منزله وإن أكل فيه فال شيء عليه وال يقيم بعد فراغه وال بأس وال بأس أن يسأل عن املريض إذا دخل 
أن يشتري ويبيع وخييط وجيالس العلماء وحيدث مبا أحب ما مل يكن مأمثا وال يفسده سباب وال جدال 

وال بأس إذا كان مؤذيا أن  :قال .وال يعود املرضى وال يشهد اجلنازة إذا كان إعتكافه واجبا
ارجا وأكره األذان بالصالة للوالة وإن كايت عليه شهادة فعليه أن جييب فإن يصعد املنارة وإن كان خ

فعل خرج من إعتكافه وإن مرض أو أخرجه السلطان وإعتكافه واجب فإذا برئ أو خلي عنه بىن فإن 
مكث بعد برئه شيئا من غري عذر ابتدأ وإن خرج لغري حاجة يقض إعتكافه فإن يذر إعتكافا بصوم 

يف باب ما مجعت له من كتاب الصيام والسنن واآلثار ال يباشر املعتكف  :وقال .فأفطر استأيف
يف موضع من مسائل يف اإلعتكاف ال يفسد اإلعتكاف من الوطء  :وقال .فإن فعل أفسد إعتكافه

هذا أشبه بقوله أليه منهي يف اإلعتكاف والصوم واحلج عن  :قال املزين .إال ما يوجب احلد



د عنده صوم وال حج مبباشرة دون ما يوجب احلد أو اإليزال يف الصوم كايت اجلماع فلما مل يفس
وإن جعل على يفسه إعتكاف شهر  :قال الشافعي .املباشرة يف اإلعتكاف كذلك عنده يف القياس

وإن يوى  :قال .ويف ذلك دليل أيه جيزئه متفرقا :قال املزين .ومل يقل متتابعا أحببته متتابعا
هلل علي إعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إىل  :النهار إعتكف إىل مثله وإن قاليوما فدخل يف يصف 

غروب الشمس وإن قال يومني فإىل غروب الشمس من اليوم الثاين إال أن يكون له تية النهار دون الليل 
 هلل علي أن  :وجيوز إعتكافه ليلة وإن قال
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النهار إعتكف يف ما بقي فإن كان مريضا أو حمبوسا فإذا قدر إعتكف يوم يقدم فالن فقدم يف أول   

يشبه أن يكون إذ قدم يف أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم  :قال املزين .قضاه
من يوم آخر حىت يكون قد أكمل إعتكاف يوم وقد يقدم يف أول النهار لطلوع الشمس وقد مضى 

قضائه حىت يتم يوم ولو استأيف يوما حىت يكون إعتكافه بعض يوم فيقضي بعض يوم فال بد من 
وال بأس أن يلبس املعتكف واملعتكفة ويأكال ويتطيبا مبا  :قال الشافعي .موصوال كان أحب إيل

شاءا وإن هلك زوجها خرجت فاعتدت مث بنت وال بأس أن توضع املائدة يف املسجد وغسل اليدين 
غريه واملرأة والعبد واملسافرون يعتكفون حيث شاءوا أليه  يف الطشت وال بأس أن ينكح يفسه وينكح

  .ال مجعة عليهم
  
 كتاب احلج  

فرض اهلل تبارك وتعاىل اجلح على كل حر بالغ استطاع إليه سبيال بداللة الكتاب  :قال الشافعي 
 :واإلستطاعة وجهان :قال الشافعي .والسنة ومن حج مرة واحدة يف دهره فليس عليه غريها

يا رسول  :أن يكون مستطيعا ببديه واجدا من ماله ما يبلغه احلج بزاد وراحلة أليه قيل :مهاأحد
أن يكون  :والوجه اآلخر .زاد وراحلة    :اهلل ما اإلستطاعة فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ه معضوبا يف بديه ال يقدر أن يثبت على مركب حبال وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن حيج عن



ومعروف من لسان العرب أن  .بطاعته له أو من يستأجره فيكون هذا ممن لزمه فرض احلج كما قدر
وروي عن  .أيا مستطيع ألن ابين داري أو أخيط ثويب يعين باإلجارة أو مبن يطيعين :يقول الرجل

أيب  يا رسول اهلل إن فريضة اهلل يف احلج على عباده أدركت :ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت
شيخا كبريا ال يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه فقال النيب صلى اهلل عليه 

يعم كما لو كان على   :فقال .يا رسول اهلل فهل ينفعه ذلك :فقالت .يعم    :وسلم
فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم قضاءها احلج عنه  :قال الشافعي .أبيك دين فقضيته يفعه  

وروي عن  .الدين عنه فال شيء أوىل أن جيمع بينه مما مجع النيب صلى اهلل عليه وسلم بينه كقضائها
فقال النيب صلى  .لبيك عن شربمة :عطاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه مسع رجال يقول

وروي عن على بن أيب طالب  .إن كنت حججت فلب عنه وإال فاحجج    :اهلل عليه وسلم
  .إن شئت فجهز رجال حيج عنك :ه أيه قال لشيخ كبري مل حيجرضي اهلل عن
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وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسري الناس من بلده فقد لزمه احلج فإن مات قضي عنه  :قال الشافعي  

وإن مل ميكنه لبعد داره وديو احلج منه ومل يعش حىت ميكنه من قابل مل يلزمه وإن كان عام جدب أو 
ش ومل يقدر عل ما ال بد له منه أو كان خوف عدو أشبه أن يكون غري واجد للسبيل مل يلزمه ومل عط

 :وروي عن عطاء وطاوس أهنما قاال .ينب على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج إذا قدر عليه

ا فليستأجر عنه يف احلج والعمرة بأقل م :قال الشافعي .احلجة الواجبة من رأس املال وهو القياس
 .يؤجر من ميقاته وال حيج عنه إال من قد أدى الفرض مرة فإن مل يكن حج فهي عنه وال أجرة له

إن كنت حججت   :وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه مسع رجال يليب عن فالن فقال له
لبيك عن شربمة    :وعن ابن عباس أيه مسع رجال يقول .فلب عنه وإال فاحجج عن يفسك  

 :قال .احجج عن يفسك مث حج عن شربمة    :فأخربه فقال  .ك  ومن شربمةوحي :فقال

  .وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كايت فرضه



  
 باب بيان وقت فرض احلج وكويه على التراخي  

أيزلت فريضة احلج بعد اهلجرة وأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر على  :قال الشافعي 
احلج وختلف صلى اهلل عليه وسلم باملدينة بعد منصرفه من تبوك ال حماربا وال مشغوال بشيء وختلف 
أكثر املسلمني قادرين على احلج وأزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو كان كمن ترك الصالة 

ومل حيج  .هحىت خيرج وقتها ما ترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الفرض وال ترك املتخلفون عن
وروي عن جابر بن عبد  .صلى اهلل عليه وسلم بعد فرض احلج إال حجة اإلسالم وهي حجة الوداع
فوقت  :قال الشافعي .اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقام باملدينة تسع سنني ومل حيج مث حج

  .احلج ما بني أن جيب عليه إىل أن ميوت
  

 ID ' '   يايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه هذا كله يف األيام والل
 إال مطابقة 

  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (سهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة ساد  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 باب بيان وقت احلج والعمرة  

وأشهر احلج  :قال الشافعي .احلج أشهر معلومات    :قال اهلل جل وعز :قال الشافعي 
شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة وهو يوم عرفة فمن مل يدركه إىل الفجر من يوم النحر فقد 

وعن  .ال :باحلج قبل أشهر احلج قال أيهل :وروي أن جابر بن عبد اهلل سئل .فاته احلج
أقول له اجعلها  :أرأيت رجال جاء مهال باحلج يف رمضان ما كنت قائال له قال :عطاء أيه قيل له

ال ينبغي ألحد أن حيرم باحلج إال يف أشهر احلج من أجل قول اهلل جل  :وعن عكرمة قال .عمرة
ج قبل أشهر احلج فإن فعل فإهنا تكون فال جيوز ألحد أن حي :قال .وعز  احلج أشهر معلومات  

 :ومن قال .ووقت العمرة مىت شاء :قال .عمرة كرجل دخل يف صالة قبل وقتها فتكون يافلة

ال يعتمر إال مرة يف السنة خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليه أعمر عائشة يف شهر واحد 
  .ي اهلل عنه وابن عمر وأيس رمحهم اهللمن سنة واحدة مرتني وخالف فعل عائشة يفسها وعلي رض

  
 باب بيان أن العمرة واجبة كاحلج  

وأمتوا احلج والعمرة هلل  فقرن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن   :قال اهلل جل ذكره :قال الشافعي 
 :واعتمر النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل احلج ومع ذلك قول ابن عباس .أن تكون العمرة واجبة

ليس  :وعن عطاء قال .يفسي بيده إهنا لقرينتها يف كتاب اهلل  وأمتوا احلج والعمرة هلل  والذي 
وسن رسول اهلل  :وقال غريه من مكيينا :أحد من خلق اهلل إال وعليه حجة وعمرة واجبتان قال

  .صلى اهلل عليه وسلم يف قرآن العمرة مع احلج هديا ولو كايت يافلة أشبه أن تقرن مع احلج

وروي أن يف  .دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة    :ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموقا 
  .الكتاب الذي كتبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هي احلج األصغر

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :وله تعاىلق



  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 ر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذك  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
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 باب القرآن وغري ذلك  

احلج ويهريق دما والقارن أخف حاال من املتمتع وإن وجيزئه أن يقرن العمرة مع  :قال الشافعي 
اعتمر قبل احلج مث أقام مبكة حىت ينشىء احلج أيشأه من مكة ال من امليقات ولو أفرد احلج وأراد العمرة 

بعد احلج خرج من احلرم مث أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه باحلج من امليقات وأحرم هبا من 
وال ميقات هلا دون احلل كما يسقط ميقات احلج إذا قدم العمرة قبله لدخول أقرب املواضع من ميقاهتا 

وأحب إيل أن يعتمر من اجلعراية ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم اعتمر منها  :قال .أحدمها يف اآلخر
فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أقرب احلل إىل 

فإن أخطأه ذلك فمن احلديبية ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى هبا وأراد أن يدخل بعمرة البيت 
  .منها
  



 باب بيان إفراد احلج عن العمرة وغري ذلك  

وأحب إيل أن يفرد ألن الثابت عنديا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :يف خمتصر احلج :قال الشافعي 
لو استقبلت من   :إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :ديثوقال يف كتاب اختالف األحا .أفرد

قال الشافعي ومن قال إيه أفرد احلج يشبه أن  .أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدى وجلعلتها عمرة  
يقول على ما يعرف من أهل العلم الذي أدرك وفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أحدا ال يكون 

أ إحرامه حبج وأحسب عروة حني حدث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه مقيما على حج إال وقد ابتد
وقال فيما  .يفعل يف حجه على هذا املعىن :وسلم أحرم حبج ذهب إىل أيه مسع عائشة تقول

ليس شيء من اإلختالف  :اختلفت فيه األحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خمرجه
من جهة أيه مباح ألن الكتاب مث السنة مث ما ال أعلم فيه خالفا  أيسر من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا

يدل على أن التمتع بالعمرة إىل احلج وإفراد احلج والقرآن واسع كله وثبت أيه خرج رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم وينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بني الصفا واملروة وأمر أصحابه أن من كان 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت   :ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة وقالمنهم أهل 
فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس  :فإن قال قائل .اهلدي وجلعلتها عمرة

لتقم صحبة جابر النيب صلى اهلل عليه وسلم وحسن سياته إلبتداء  :دون حديث من قال قرن قيل
واية عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه احلديث وآخره ولر

 وألن من وصف 
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ايتظار النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ مل حيج من املدينة بعد يزول فرض احلج طلب اإلختيار فيما وسع   

عنني فايتظر القضاء كذلك حفظ عنه اهلل من احلج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ أليه قد أتى يف املتال
إن ثبت حديث أيس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قرن  :قال املزين .يف احلج ينتظر القضاء



حىت يكون معارضا لألحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرضني يف وقت احلج 
  .يف ثواب اهللأفضل من أداء فرض واحد ألن من كثر عمله هلل كان أكثر 

  
 باب بيان التمتع بالعمرة وبيان املواقيت وغري ذلك  

فإذا أهل باحلج يف شوال أو  .فمن متتع بالعمرة إىل احلج    :قال اهلل جل وعز :قال الشافعي 
 .ذي القعدة أو يف احلجة صار متمتعا فإن له أن يصوم حني يدخل يف احلج وهو قول عمرو بن دينار

ال خيرج من احلج حىت يصوم إذا مل جيد هديا وأن يكون آخر ما له من األيام الثالثة وعليه أن  :قال
يف آخر صيامه يوم عرفة أليه خيرج بعد عرفة من احلج ويكون يف يوم ال صوم فيه يوم النحر وال يصام 

أقول هذا فيه وال أيام مىن لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها وأن من طاف فيها فقد حل ومل جيز أن 
يصوم أيام مىن ذهب عنه هني رسول اهلل  :يف حج وهو خارج منه وقد كنت أراه وقد يكون من قال

قوله هذا قياسه أليه ال خالف يف أن النيب صلى اهلل عليه  :قال املزين .صلى اهلل عليه وسلم عنها
يب صلى اهلل عليه وسلم وسلم سوى يف هنيه عنها وعن يوم النحر فإذا مل جيز صيام يوم النحر لنهي الن

ويصوم السبعة إذا رجع إىل أهله فإن  :قال .فكذلك أيام مىن لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها
مل يصم حىت مات تصدق عما أمكنه فلم يصده عن كل يوم مدا من حنطة فإن مل ميت ودخل يف 

حلرام الذين ال متعة الصوم مث وجد اهلدي فليس عليه اهلدى وإن أهدى فحسن وحاضرو املسجد ا
عليهم من كان أهله دون ليلتني وهو حينئذ أقرب املواقيت ومن سافر إليه صلى صالة احلضر ومنه 

يرجع من مل يكن آخر عهده الطواف بالبيت حىت يطوف فإن جاوز ذلك إىل أن يصري مسافرا أجزأه 
  .دم
  

 ID ' '    وابن السكيت وغريمها عن صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء
 العرب وال 

  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   



  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :المه تصريح بنقله يعميتوقف فيه إذ ليس يف ك  
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 باب مواقيت احلج  

ميقات أهل املدينة من يف احلليفة وأهل الشام ومصر واملغرب وغريها من اجلحفة  :قال الشافعي 
هلوا من العقيق كان أحب وأهل هتامة اليمن يلملم وأهل جند اليمن قرن وأهل املشرق ذات عرق ولو أ

إيل واملواقيت ألهلها ولكل من مير هبا ممن أراد حجا أو عمرة وأيهم مر مبيقات غريه ومل يأت من بلده 
كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به واملواقيت يف احلج والعمرة والقرآن سواء ومن سلك برا أو 

ولو أتى على ميقات ال يريد حجا وال عمرة  حبرا تأخى حىت يهل من حذو املواقيت أو من ورائها
فجاوزه مث بدا له أن جيرم أحرم منه وذلك ميقاته ومن كان أهله دون امليقات فميقاته من حيث حيرم 

وروي عن ابن عمر أيه أهل من الفرع وهذا عنديا أيه مر مبيقاته ال يريد إحراما  .من أهله ال جياوزه
فرع من مكة أو غريها مث بدا له فأهل منه وروي عن رسول اهلل صلى مث بدا له فأهل منه أو جاء إىل ال

  .اهلل عليه وسلم أيه مل يكن يهل حىت تنبعث به راحلته
  
 باب اإلحرام والتلبية  

وإذا أراد الرجل اإلحرام اغتسل إلحرامه من ميقاته وجترد ولبس إزارا ورداء أبيضني  :قال الشافعي 
أن حيرم مث يصلي ركعتني مث يركب فإذا توجهت به راحلته لىب ويكفيه ويتطيب إلحرامه إن أحب قبل 

وروي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر بالغسل  .أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه
فإن لىب حبج وهو يريد عمرة فهي  :قال .وتطيب إلحرامه وتطيب ابن عباس وسعد بن أيب وقاص



فهو حج وإن مل يرد حجا وال عمرة فليس بشيء وإن لىب يريد اإلحرام عمرة وإن لىب بعمرة يريد حجا 
ومل ينو حجا وال عمرة فله اخليار أيهما شاء وإن لىب بأحدمها فنسيه فهو قارن ويرين صوته بالتلبية لقول 

أتأين جربيل عليه السالم فأمرين أن آمر أصحايب أو من معي أن يرفعوا   :النيب صلى اهلل عليه وسلم
ويليب احملرم قائما وقاعدا وراكبا ويازال وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال رافعا  :هتم بالتلبية  قالأصوا

صوته يف مجيع مساجد اجلماعات ويف كل موضع وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق 
 .كل حالوعند اإلشراف واهلبوط وخلف الصلوات ويف استقبال الليل والنهار وباألسحار وحنبه على 

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك   :والتلبية أن يقول :قال
 ال شريك لك  ألهنا تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يضيق أن يزيد عليه 
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 جياوزها إال أن يرى شيئا واختار أن يفرد تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يقصر عنها وال  

لبيك إن العيش عيش اآلخرة  فإيه ال يروى عنه من وجه يثبت أيه زاد غري هدا فإذا   :يعجبه فيقول
فرغ من التلبية صلى على النيب صلى اهلل عليه وسلم وسأل اهلل رضاه واجلنة واستعاذ برمحته من النار 

رأة يف ذلك كالرجل إال ما أمرت به من الستر وامل :فإيه يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وأستر هلا أن ختفض صوهتا بالتلبية وإن هلا أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل واخلمار واخلفني 

والقفازين وإحرامها يف وجهها فال ختمره وتسدل عليه الثوب وجتافيه عنه وال متسه وختمر رأسها فإن 
وروي عن عبد اهلل بن  .أحب إيل أن ختتضب لإلحرام قبل أن حترممخرت وجهها عامدة افتدت و

من السنة أن متسح املرأة بيديها شيئا من احلناء وال حترما وهي غفل وأحب  :عبيد اهلل بن دينار قال
  .هلا أن تطوف ليال وال رمل عليها ولكن تطوف على هينتها

ريسا وال خفني إال أن ال جيد يعلني فليلبس وال يلبس احملرم قميصا وال عمامة وال ب :قال الشافعي 
خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وإن مل جيد إزارا لبس سراويل ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

بذلك كله وال يلبس ثوبا مسه زعفران وال ورس وال شيء من الطيب وال يغطي رأسه وله أن يغطي 



ب خميط وخفني ففعل ذلك من شدة برد أو حر إن فعل وجهه فإن احتاج إىل تغطية رأسه ولبس ثو
ذلك كله يف مكايه كايت عليه فدية واحدة وإن فرق ذلك شيئا بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية 
وإن احتاج إىل حلق رأسه فحلقه فعليه فدية وإن تطيب ياسيا فال شيء عليه الن تطيب عامدا فعليه 

والعامل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر األعرايب وقد أحرم وعليه  الفدية والفرق يف املتطيب بني اجلاهل
يف هذا دليل أن ليس عليه  :قال املزين .خلوق بنزع اجلبة وغسل الصفرة ومل يأمره يف اخلرب بفدية

فدية إذا مل يكن يف اخلرب وهكذا روي يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصائم يقع على 
أعتق وافعل  ومل يذكر أن عليه القضاء وأمجعوا أن عليه   :ل النيب صلى اهلل عليه وسلمامرأته فقا

وما شم من يبات األرض مما ال يتخذ طيبا أو أكل تفاحا أو أترجا أو دهن  :قال الشافعي  .القضاء
الدهن جسمه بغري طيب فال فدية عليه وإن دهن رأسه أو حليته بدهن غري طيب فعليه الفدية أليه موضع 

 .ويدهن احملرم الشجاج يف مواضع ليس فيها شعر من الرأس وال فدية :قال املزين .وترجيل الشعر

 والقياس عندي أيه ال جيوز له الزيت بكل حال يدهن به احملرم الشعر بغري  :قال املزين
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عفران يصبغ اللسان وما أكل من خبيص فيه ز :قال الشافعي .طيب ولو كان فيه طيب ما أكله  

فعليه الفدية وإن كان مستهلكا فال فدية فيه والعصفر ليس من الطيب وإن مس طيبا يابسا ال يبقى له 
أثر وإن بقي له ريح فال فدية وله أن جيلس عند العطار ويشتري الطيب ما مل ميسه بشيء من جسده 

بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك  وجيلس عند الكعبة وهي جتمر وإن مسها وال يعلم أهنا رطبة فعلق
افتدى وإن حلق وتطيب عامدا فعليه فديتان وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتني فمدان وإن 
حلق ثالث شعرات فدم وإن كايت متفرقة ففي كل شعرة مد وكذلك األظفار والعمد فيها واخلطأ 

إن فعل بأمر احملرم فالفدية على احملرم سواء وحيلق احملرم شعر احملل وليس للمحل أن حيلق شعر احملرم ف
وإن فعل بغري أمره مكرها كان أو يائما رجع على احلالل بفدية وتصدق هبا فإن مل يصل إليه فال فدية 

وأصبت يف مساعي منه مث خط عليه أن يفتدي ويرجع بالفدية على احملل وهذا  :قال املزين .عليه



بالكحل ما مل يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى وال بأس  :قال الشافعي .أشبه مبعناه عندي
اغتسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو حمرم ودخل ابن  .وال بأس باإلغتسال ودخول احلمام

وال بأس أن يقطع العرق وحيتجم  :قال .ما يعبأ اهلل بأوساخكم شيئا :عباس محام اجلحفة فقال
  .ما مل يقطع شعرا

وال ينكح احملرم وال ينكح ألن النيب صلى اهلل عليه  .اهلل عليه وسلم حمرما واحتجم رسول اهلل صلى 
فإن يكح أو أيكح فالنكاح فاسد وال بأس بأن يراجع امرأته إذا طلقها  :وسلم هنى عن ذلك وقال

  .تطليقة ما مل تنقض العدة ويلبس احملرم املنطقة للنفقة ويستظل يف احململ ويازال يف األرض
  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سبق من كالم سيبويه وكما دلت  سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
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 باب ما يلزم عند اإلحرام وبيان الطواف والسعي وغري ذلك  

لدخول مكة ويدخل من ثنية كدا وتغتسل  وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى :قال الشافعي 
افعلي   :املرأة احلائض ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمساء بذلك وقوله عليه السالم للحائض

اللهم زد هذا البيت   :فإذا رأى البيت قال :قال .ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت  
عظمه ممن حجه أو إعتمره تشريفا وتعظيما وتكرميا تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة وزد من شرفه و

ويفتتح  .اللهم أيت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم    :وتقول :وقال .ومهابة  
الطواف باالستالم فيقبل الركن األسود ويستلم اليماين بيده ويقبلها وال يقبله ألين مل أعلم روي عن 

بل إال احلجر األسود واستلم اليماين وأيه مل يعرج على شيء دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه ق
الطواف وال يبتدئ بشيء غري الطواف إال أن جيد اإلمام يف املكتوبة أو خياف فوت فرض أو ركعيت 

باسم اهلل واهلل أكرب اللهم إميايا بك   :ويقول عند ابتدائه الطواف واالستالم :قال .الفجر
ويضطبع للطواف  .عهدك واتباعا لسنة يبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم  وتصديقا بكتابك ووفاء ب

واإلضطباع أن يشتمل بردائه على  :قال .ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم اضطبع حني طاف مث عمر
منكبه األيسر ومن حتت منكبه األمين فيكون منكبه األمين مكشوفا حىت يكمل سعيه واالستالم يف كل 

ويرمل ثالثا وميشي أربعا ويبتدئ الطواف من  :قال الشافعي .يف كل شفعوتر أحب إيل منه 
 .احلجر األسود ويرمل ثالثا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم رمل من احلجر األسود حىت ايتهى إليه ثالثا

والرمل هو اخلبب ال شدة السعي والديو من البيت أحب إيل وإن مل ميكنه الرمل وكان إذا وقف وجد 
قف مث رمل فإن مل ميكنه أحببت أن يصري حاشية يف الطواف إال أن مينعه كثرة النساء فيتحرك فرجة و

حركة مشيه متقاربا وال أحب أن يثب من األرض وإن ترك الرمل يف الثالث مل يقض يف األربع وإن 
ل وكلما حاذى احلجر األسود كرب وقا .ترك االضطباع والرمل واالستالم فقد أساء وال شيء عليه

اللهم   :ويقول يف سعيه .اللهم اجعله حجا مربورا وذيبا مغفورا وسعيا مشكورا    :يف رمله
اغفر وارحم واعف عما تعلم إيك أيت األعز األكرم اللهم آتنا يف الدييا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا 

جتزئ به  ويدعو فيما بني ذلك مبا أحب من دين ودييا وال جيزئ الطواف إال مبا .عذاب النار  



الصالة من الطهارة من احلدث وغسل النجس فإن أحدث توضأ وابتدأ وإن بىن على طوافه أجزأه وإن 
 طاف فسلك احلجر أو على جدار احلجر أو على شاذروان الكعبة مل يعتد به يف الطواف 
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ارجا عنه وأحسبه على الشاذروان تأزير البيت خ :قال املزين .وإن يكس الطواف مل جيزه حبال  

فإذا فرغ صلى  :قال الشافعي .أساس البيت أليه لو كان مباينا ألساس البيت ألجزأه الطوف عليه
ركعتني خلف املقام يقرأ يف األوىل بأم القرآن و  قل يا أيها الكافرون  ويف الثايية بأم القرآن و  قل هو 

ه مث خيرج من باب الصفا فريقى عليها فيكرب مث يعود إىل الركن فيستلم :قال الشافعي .اهلل أحد  
ويهلل ويدعو اهلل فيما بني ذلك مبا أحب من دين ودييا مث ينزل فيمشي حىت إذا كان دون امليل 

األخضر املعلق يف ركن املسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حىت حياذي امليلني األخضرين 
ىت يرقى على املروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا حىت اللذين بفناء املسجد ودار العباس مث ميشي ح

 .يتم سبعا يبدأ بالصفا وخيتم باملروة فإن كان معتمرا وكان معه هدي حنر وحلق أو قصر واحللق أفضل

وقد فرغ من العمرة وال يقطع املعتمر التلبية حىت يفتتح الطواف مستلما أو غري مستلم وهو قول ابن 
ء حلق ولكن يقصرن وإن كان حاجا أو قاريا أجزأه طواف واحد حلجه عباس وليس على النسا

طوافك يكفيك حلجك وعمرتك    :وعمرته لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لعائشة وكايت قارية
غري أن على القارن اهلدي لقرايه ويقيم على إحرامه حىت يتم حجه مع إمامه وخيطب اإلمام يوم  .

ظهر مبكة ويأمرهم بالغدو من الغد إىل مىن ليوافوا الظهر مبىن فيصلي هبا السابع من ذي احلجة بعد ال
اإلمام الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة والصبح من الغد مث يغدو إذا طلعت الشمس إىل عرفة 

وهو على تلبيته فإذا زالت الشمس صعد اإلمام فجلس على املنرب فخطب اخلطبة األوىل فإذا جلس أخذ 
 .ن يف األذان وأخذ هو يف الكالم وخفف الكالم اآلخر حىت ينزل بقدر فراغ املؤذن من األذاناملؤذيو

ويقيم املؤذن ويصلي الظهر مث يقيم فيصلي العصر وال جيهر بالقراءة مث يركب فريوح إىل املوقف عند 
اهلل عليه وسلم الصخرات مث يستقبل القبلة بالدعاء وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم ألن النيب صلى 



 :حدثنا الربيع قال :حدثنا إبراهيم قال :قال .هذا موقف وكل عرفة موقف    :قال

عرفة كل سهل وجبل أقبل على املوقف فيما بني التلعة اليت تفضي إىل   :مسعت الشافعي يقول
وأحب للحاج ترك صوم عرفة ألن النيب صلى اهلل  .طريق يعمان وإىل حصني وما أقبل من كبكب  

عليه وسلم مل يصمه وأرى أيه أقوى للمفطر على الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة فإذا غربت الشمس 
دفع اإلمام وعليه الوقار والسكينة فإن وجد فرجة أسرع فإذا أتى املزدلفة مجع مع اإلمام املغرب 

 والعشاء بإقامتني ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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مل يناد يف واحدة منهما إال بإقامة وال يسبح بينهما وال على إثر واحدة منهما ويبيت هبا صالمها هبا و  

كنت فيمن قدم  :قال ابن عباس .فإن مل يبت هبا فعليه دم شاة وإن خرج منها بعد يصف الليل
 ويأخذ منها احلصى للرمي :قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم مع ضعفة أهله يعين من مزدلفة إىل مىن

يكون قدر حصى اخلذف ألن بقدرها رمي النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن حيث أخذ أجزأ إذا وقع 
عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان أو فهر فإن كان كحال أو زرييخا أو ما أشبه مل جيزه وإن رمى 

موضع مبا قد رمى به مرة كرهته وأجزأ عنه ولو رمى فوقعت حصاة على حممل مث استنت فوقعت يف 
احلصى أجزأه وإن وقعت يف ثوب رجل فنفضها مل جيزه فإذا أصبح صلى الصبح يف أول وقتها مث يقف 

على قزح حىت يسفر طلوع الشمس مث يدفع إىل مىن فإذا صار يف بطن حمسر حرك دابته قدر رمية حجر 
يرى بياض ما  فإذا أتى مىن رمى مجرة العقبة من بطن الوايل سبع حصيات ويرفع يديه كلما رمى حىت

حتت منكبيه ويكرب مع كل حصاة وإن رمى قبل الفجر بعد يصف الليل أجزأ عنه ألن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أمر أم سلمة أن تعجل اإلفاضة وتوايف صالة الصبح مبكة وكان يومها فأحب أن يوافيه صلى 

إن كان معه مث حيلق أو يقصر  اهلل عليه وسلم وال ميكن أن تكون رمت إال قبل الفجر مث ينحر املهدي
ويأكل من حلم هديه وقد حل من كل شيء إال النساء فقط وال يقطع التلبية حىت يرمي اجلمرة بأول 
حصاة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى اجلمرة وعمر وابن عباس وعطاء وطاوس 



إن شاء حلله قبل أن يطوف بالبيت ألن ويتطيب  :قال .وجماهد مل يزالوا يلبون حىت رموا اجلمرة
النيب صلى اهلل عليه وسلم تطيب حلله قبل أن يطوف بالبيت وخيطب اإلمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم 

الناس النحر والرمي والتعجيل ملن أراده يف يومني بعد النحر ومن حلق قبل أن يذبح أو حنر قبل أن 
يسكا قبل يسك مما يفعل يوم النحر فال حرج وال فدية واحتج يرمي أو قدم اإلفاضة على الرمي أو قدم 

 .افعل وال حرج    :بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إال قال

ويطوف بالبيت طواف الفرض وهي اإلفاضة وقد حل من كل شيء النساء وغريهن مث يرمي أيام مىن 
س اجلمرة األوىل بسبع حصيات والثايية بسبع والثالثة بسبع فإن رمى الثالثة يف كل يوم إذا زالت الشم

حبصاتني أو ثالث يف مرة واحدة فهن كواحدة وإن يسي من اليوم األول شيئا من الرمي رماه يف اليوم 
وال بأس إذا رمى الرعاء اجلمرة يوم النحر أن  :قال .الثاين وما يسيه يف يف الثاين رماه يف الثالث

 يصدروا 
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ويدعوا املبيت مبعىن يف ليلتهم ويدعوا الرمي من الغد من يوم النحر مث يأتوا من بعد الغد وهو يوم   

النفر األول فريمون لليوم املاضي مث يعودوا فيستأيفوا يومهم ذلك وخيطب اإلمام بعد الظهر يوم الثالث 
أن من أراد التعجيل فذلك له ويأمرهم أن خيتموا من يوم النحر وهو النفر األول فيودع احلاج ويعلمهم 

حجهم بتقوى اهلل وطاعته واتباع أمره فمن مل يتعجل حىت ميسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس 
ايقضت أيام مىن وإن تدارك عليه رميان يف أيام مىن ابتدأ األول حىت يكمل مث عاد فابتدأ اآلخر ومل جيزه 

قام واحد فإن أخر ذلك حىت تنقضي أيام الرمي وترك حصاة فعليه مد أن يرمي بأربع عشرة حصاة يف م
طعام مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم ملسكني وإن كايت حصاتان فمدان ملسكينني وإن كايت ثالث 
حصيات فدم وإن ترك املبيت ليلة من ليايل مىن فعليه مد وإن ترك ليلتني فعليه مدان وإن ترك ثالث 

وال رخصة يف ترك املبيت مبىن إال لرعاء اإلبل وأهل  .يذحبها ملساكني احلرم ليال فدم والدم شاة
سقاية العباس دون غريهم وال رخصة فيها إال ملن ويل القيام عليها منهم وسواء من استعمل عليها منهم 



 أو من غريهم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أرخص ألهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا مبكة ليايل
ويفعل الصيب يف كل أمره ما يفعل الكبري وما عجز عنه الصيب من الطواف والسعي محل وفعل  .مىن

ذلك به وجعل احلصى يف يده لريمي فإن عجز رمي عنه وليس على احلاج بعد فراغه من الرمي أيام مىن 
ني بعده فإن مل إال وداع البيت فيودع البيت مث ينصرف إىل بلده والوداع الطواف بالبيت ويركع ركعت

يطف وايصرف فعليه دم ملساكني احلرم وليس على احلائض وداع ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وإذا أصاب احملرم امرأته احملرمة فغيب احلشفة ما بني أن حيرم إىل أن  .أرخص هلا أن تنفر بال وداع

حد وعليه اهلدي بدية وحيج من يرمي اجلمرة فقد أفسد حجه وسواء وطن مرة أو مرتني أليه فساد وا
قابل بامرأته وجيزي عنهما هدي واحد وما تلذذ منها دون اجلماع فشاة جتزئه فإن مل جيد املفسد بدية 
فبقرة فإن مل جيد فسبعا من الغنم فإن مل جيد قومت البدية دراهم مبكة والدراهم طعاما فإن مل جيد صام 

ما مل يأت فيه يص خرب وال يكون الطعام واهلدي إال  عن كل مد يوما هكذا كل واجب عليه يعسر به
مبكة أو مىن والصوم حيث شاء أليه ال منفعة ألهل احلرم يف الصوم ومن وطن أهله بعد رمى اجلمار 

إن مل تكن البدية إمجاعا أو  :قرأت عليه هذه املسألة قلت أيا :قال املزين .فعليه بدية ويتم حجه
ومن أفسد العمرة فعليه القضاء من امليقات  :قال الشافعي .عنديأصال فالقياس شاة ألهنا هدي 

 الذي 
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ابتدأها منه فإن قيل فقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة أن تقضي العمرة من التنعيم فليس كما   

هبا ال أن عمرهتا قال إمنا كايت قاريا وكأن عمرهتا شيئا استحسنته فأمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال  .طوافك يكفيك حلجك وعمرتك    :كايت قضاء لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلا

ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك احلج واحتج يف ذلك بقول النيب صلى  :الشافعي
ومن فاته  :قال .من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك احلج    :اهلل عليه وسلم

وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجة  :قال .ذلك فاته احلج فآمره أن حيل بطواف وسعي وحالق



إذا كان عمله عنده عمل حج مل خيرج  :صار عمرة وكيف يصري عمرة وقد ابتدأه حجا قال املزين
والسعي وتأول  منه إىل عمرة فقياس قوله أن يأيت بباقي احلج وهو املبيت مبىن والرمي هبا مع الطواف

قال  .افعل ما يفعل املعتمر إمنا أراد الطواف والسعي من عمل احلج ال أهنا عمرة :قول عمر
وال يدخل مكة إال بإحرام يف حج أو عمرة ملباينتها مجيع البلدان إال أن من أصحابنا من  :الشافعي

 .طابيهم عبيدولعل ح :قال الشافعي .رخص للحطابني ومن يدخله ملنافع أهله أو كسب يفسه

  .ومن دخلها بغري إحرام فال قضاء عليه
  
 باب من مل يدرك عرفة  

ومن   :أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع عن ابن عمر أيه قال :قال الشافعي 
مل يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته احلج فليأت البيت وليطف به وليسع بني الصفا واملروة مث ليحلق أو 

ن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن حيلق ويرجع إىل أهله فإذا أدرك احلج قابال فليحجج يقصر إ
اصنع ما يصنع املعتمر   :وروي عن عمر أيه قال أليب أيوب األيصاري وقد فاته احلج .وليهدي  

نه وقال عمر رضي اهلل ع .مث قد حللت فإذا أدركت احلج قابال فاحجج وأهد ما استيسر من اهلدي  
فإن مل جتد هديا فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا   :أيضا هلبار بن األسود مثل معىن ذلك وزاد

  ويف :قال .فبهذا كله يأخذ :قال الشافعي .رجعت  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 سيبويه وهذا إن صح ال يعارض قول  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 لقسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف ا  
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 باب الصيب إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا  

وإذا بلغ غالم أو أعتق عبد أو أسلم ذمي وقد أحرموا مث وافوا عرفة قبل طلوع الفجر  :قال الشافعي 
آخر أيه ال يبني له أن الغالم والعبد ويف موضع  :قال .من يوم النحر فقد أدركوا احلج وعليهم دم

  .عليهما يف ذلك دم وأوجبه على الكافر ألن إحرامه قبل عرفة وهو كافر ليس بإحرام

فإذا مل ينب عندي أن على العبد والصيب دما ومها مسلمان فالكافر أحق أن ال يكون عليه  :قال املزين 
كان قبله وإمنا وجب عليه احلج مع اإلسالم  دم ألن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام واإلسالم جيب ما

بعرفات فكأهنا منزله أو كرجل صار إىل عرفة وال يريد حجا مث أحرم أو كمن جاوز امليقات ال يريد 
ولو أفسد العبد حجه قبل عرفة مث أعتق  :قال الشافعي .حجا مث أحرم فال دم عليه وكذلك يقول
جتز عنهما من حجة اإلسالم أليه روي عن النيب صلى اهلل  واملراهق بوطء قبل عرفة مث احتلم أمتا ومل

يعم ولك   :يا رسول اهلل أهلذا حج قال :عليه وسلم أن امرأة رفعت إليه من حمفتها صبيا فقالت
  .وإذا جعل له حجا فاحلاج إذا جامع أفسد حجه :قال .أجر  

ا أحرم العبد بغري إذن وإذ :قال الشافعي .وكذلك يف معناه عندي يعيد ويهدي :قال املزين 
تقوم الشاة دراهم والدراهم  :أحدمها :سيده أحببت أن يدعه فإن مل يفعل فله حبسه وفيه قوالن

قال  .واآلخر ال شيء عليه حىت يعتق فيكون عليه شاة .طعاما مث يصوم عن كل مد يوما مث حيل
ه ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق أوىل بقوله وأشبه عندي مبذهبه أن حيل وال يظلم مواله بغيبت :املزين

ولو أذن له أن يتمتع فأعطاه دما لتمتعه مل جيز عنه إال الصوم ما كان  :قال الشافعي .دما يف معناه
مملوكا وجيزي أن يعطي عنه ميتا كما يعطي عن ميت قضاء ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر سعدا أن 

  .يتصدق عن أمه بعد موهتا
  



 ID ' '    صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :هذا إن ثبتأفصح
 عصفور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 ح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصي (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس في  
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 باب هل له أن حيرم حبجتني أو عمرتني وما يتعلق بذلك  

من أهل حبجتني أو عمرتني معا أو حبج مث أدخل عليه حجا آخر أو بعمرتني معا أو  :قال الشافعي 
 :املزين قال .بعمرة مث أدخل عليها أخرى فهو حج واحد وعمرة واحدة وال قضاء عليه وال فدية

ال خيلو من أن يكون يف حجتني أو حجة فإذا أمجعوا أيه ال يعمل عمل حجتني يف حال وال عمرتني وال 
  .صومني يف حال دل على أيه ال معىن إال لواحدة منهما فبطلت األخرى

  
 باب اإلجارة على احلج والوصية به  



يقدر على مركب لضعفه أو كربه إال  وال جيوز أن يستأجر الرجل من حيج عنه إذا مل :قال الشافعي 
بأن يقول حيرم عنه من موضع كذا وكذا فإن وقت له وقتا فأحرم قبله فقد زاده وإن جتاوزه قبل أن 

حيرم فرجع حمرما أجزأه وإن مل يرجع فعليه دم من ماله ويرد من األجرة بقدر ما ترك وما وجب عليه 
أفسد حجه أفسد إجارته وعليه احلج ملا أفسد عن من شيء يفعله فمن ماله دون مال املستأجر فإن 

 .يفسه ولو مل يفسد فمات قبل أن يتم احلج فله بقدر عمله وال حيرم عن رجل إال من قد حج مرة

ولو أوصى أن حيج عنه وارث مل يسم شيئا أحج عنه بأقل ما يوجد أحد حيج به فإن مل يقبل أحج عنه 
ا عنه فما زاد على أجر مثله فهو وصية له فإن امتنع مل حيج غريه ولو أوصى لرجل مبائة دينار وحيج هب
  .عنه أحد إال بأقل ما يوجد به من حيج عنه

  
 ID ' '    سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين

 ال يتقنون لفظ 
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :ء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التا  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 د أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدو  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  



  
  :وقال تعاىل (تسعة عشرعليها ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 باب جزاء الصيد  

وعلى من قتل الصيد اجلزاء عمدا كان أو خطأ والكفارة فيهما سواء ألن كال ممنوع  :قال الشافعي 
ه الكفارة وقياس ما اختلفوا من كفارة قتل املؤمن عمدا على ما أمجعوا عليه من كفارة حبرمة وكان في

  .والعامد أوىل بالكفارة يف القياس من املخطىء :قال .قتل الصيد عمدا
  
 باب كيفية اجلزاء  

 :والنعم :قال الشافعي .فجزاء مثل ما قتل من النعم    :قال اهلل جل وعز :قال الشافعي 

وما أكل من الصيد صنفان دواب وطائر فما أصاب احملرم من الدواب  :قال .البقر والغنماإلبل و
يظر إىل أقرب األشياء من املقتول شبها من النعم ففدى به وقد حكم عمر وعثمان وعلي وعبد الرمحن 

عم بن عوف وابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهم وغريهم يف بلدان خمتلفة وأزمان شىت باملثل من الن
فحكم حاكمهم يف النعامة ببدية وهي ال تسوي بدية ويف محار الوحش ببقرة وهو ال يسوي بقرة ويف 
الضبع بكبش وهو ال يسوي كبشا ويف الغزال بعنز وقد يكون أكثر من مثنها أضعافا ودوهنا ومثلها ويف 

أهنم يظروا إىل أقرب  األريب بعناق ويف الريبوع جبفرة ومها ال يساويان عناقا وال جفرة فدل ذلك على
ما يقتل من الصيد شبها بالبدل من النعم ال بالقيمة ولو حكموا بالقيمة الختلفت الختالف األسعار 

وتباينها يف األزمان وكل دابة من الصيد مل يسمها ففداؤها قياسا على ما مسينا فداءه منها ال خيتلف وال 
هذه وإذا أصاب صيدا أعور أو مكسورا فداه مبثله يفدى إال من النعم ويف صغار أوالدها صغار أوالد 



وقال يف  .ويفدى الذكر بالذكر واأليثى باأليثى :قال .والصحيح أحب إيل وهو قول عطاء
ويفدى باإلياث أحب إيل وإن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من مثن  :موضع آخر

عليه عشر الشاة أوىل بأصله وإن قتل الصيد  :قال املزين .شاة وكذلك إن كان النقص أقل أو أكثر
فإن شاء جزاه مبثله وإن شاء قوم املثل دراهم مث الدراهم طعاما مث تصدق به وإن شاء صام عن كل مد 

يوما وال جيزئه أن يتصدق بشيء من اجلزاء إال مبكة أو مبىن فأما الصوم فحيث شاء أليه ال منفعة فيه 
فال جزاء عليه إال يف قتله أو جرحه ولو دل على صيد كان مسيئا  وإن أكل من حلمه .ملساكني احلرم

ومن قطع من شجر احلرم شيئا  .وال جزاء عليه كما لو أمر بقتل مسلم مل يقتص منه وكان مسيئا
جزاه حمرما كان أو حالال ويف الشجرة الصغرية شاة ويف الكبرية بقرة وذكروا هذا عن ابن الزبري 

 تل يف احلرم أو يف اإلحرام مفردا كان أو قاريا فجزاء واحد وسواء ما ق :قال .وعطاء
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ولو اشتركوا يف قتل صيد مل يكن عليهم إال جزاء واحد وهو قول ابن عمر وما قتل من الصيد   

إليسان فعليه جزاؤه للمساكني وقيمته لصاحبه ولو جاز إذا حتول حال الصيد من التوحش إىل 
صري حكمه حكم األييس جاز أن يضحي به وجيزي به ما قتل من الصيد وإذا توحش اإلستئناس أن ي

اإليسي من البقر واإلبل أن يكون صيدا جيزيه احملرم وال يضحي به ولكن كل على أصله وما أصاب من 
الصيد فداه إىل أن خيرج من إحرامه وخروجه من العمرة بالطواف والسعي واحلالق وخروجه من احلج 

ألول الرمي واحلالق وهكذا لو طاف بعد عرفة وحلق وإن مل يرم فقد خرج من اإلحرام فإن خروجان ا
  .أصاب بعد ذلك صيدا يف احلل فليس عليه شيء

  
 باب جزاء الطائر  

محام وغري محام فما كان منها محاما ففيه شاة اتباعا لعمر وعثمان  .والطائر صنفان :قال الشافعي 
وهذا إذا  :قال .احلرث وابن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن املسيبوابن عباس ويافع بن عبد 

وكل ما عب وهدر  :قال .يف القمري والدبسي شاة :أصيب مبكة أو أصابه احملرم قال عطاء



وقال عمر لكعب يف  .فهو محام وفيه شاة وما سواه من الطري ففيه قيمته يف املكان الذي أصيب فيه
بخ درمهان خري من مائة جرادة افعل ما  :قال .لدرمهني :ما جعلت يف يفسك قال :جرادتني

تصدق  :يف جرادة .وقال ابن عباس .يف جرادة مترة :وروي عنه أيه قال .جعلت يف يفسك
وما  .بقبضة طعام وليأخذن بقبضة جرادات فدل ذلك على أهنما رأيا يف ذلك القيمة فأمرا باإلحتياط

وإن كان فيها فرخ فقيمتها يف املوضع الذي أصاهبا  .كان من بيض طري يؤكل ففي كل بيضة قيمتها
وإن يتف طريا فعليه بقدر ما يقص  :قال .فيه وال يأكلها حمرم ألهنا من الصيد وقد يكون فيها صيد

النتف فإن تلف بعد فاالحتياط أن يفديه والقياس أن ال شيء عليه إذا كان ممتنعا حىت يعلم أيه مات من 
حبسه وألقطه وسقاه حىت يصري ممتنعا وفدى ما يقص النتف منه وكذلك لو  يتفه فإن كان غري ممتنع

  .كسره فجربه فصار أعرج ال ميتنع فداه كامال
  

 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك
  :قوله تعاىل

  
 واز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل والقول جب (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
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 باب ما حيل للمحرم قتله  

وللحرم أن يقتل احلية والعقرب والفأرة واحلدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه  :قال الشافعي 
الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس يف الرخم واخلنافس 

وحرم   :وقال اهلل جل وعز .يس من الصيدوالقردان واحللم وما ال يؤكل حلمه جزاء ألن هذا ل
عليكم صيد الربما دمتم حرما  فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان هلم قبل اإلحرام حالال 

  .أليه ال يشبه أن حيرم يف اإلحرام خاصة إال ما كان مباحا قبله
  
 باب اإلحصار  

وأحصر رسول اهلل  .من اهلدي   فإن أحصرمت فما استيسر  :قال اهلل جل وعز :قال الشافعي 
وإذا أحصر بعدو  :قال .صلى اهلل عليه وسلم باحلديبية فنحر البدية عن سبعة و البقرة عن سبعة

كافر أو مسلم أو سلطان حببس يف سجن حنر هديا إلحصاره حيث أحصر يف حل أو حرم وال قضاء 
أن ال  :ن معسرا ففيها قوالن أحدمهاعليه إال أن يكون واجبا فيقضي وإذا مل جيد هديا يشتريه أو كا

إذا مل يقدر  :أيه إذا مل يقدر على شيء حل وأتى به إذا قدر عليه وقيل :واآلخر .حيل إال هبدي
أشبههما  :وقال يف موضع آخر .أجزأه وعليه إطعام أو صيام فإن مل جيد ومل يقدر فمىت قدر

 :قال املزين .يام والصوم جيزئه يف كل مكانبالقياس إذا أمر بالرجوع للخوف أن ال يؤمر باملقام للص

القياس عنده حق وقد زعم أن هذا أشبه بالقياس والصوم عندي إذا مل جيد اهلدي أن يقوم الشاة دراهم 
ال حصر إال حصر  :وروي عن ابن عباس أيه قال .مث الدراهم طعاما مث يصوم مكان كل مد يوما

ال حيل حمرم حبسه بالء حىت يطوف إال  :يه قالوروي عن ابن عمر أ .العدو وذهب احلصر األن
فإن أدرك احلج وإال طاف وسعى وعليه احلج من  :فيقيم على إحرامه قال :قال .من حبسه عدو

والفرق بني احملصر  .قابل وما استيسر من اهلدي فإن كان معتمرا أجزأه وال وقت للعمرة فتفوته
أقام وقد رخص ملن لقي املشركني أن يتحرف لقتال  بالعدو واملرض أن احملصر بالعدو خائف القتل إن

أو يتحيز إىل فئة فينتقل بالرجوع من خوف قتل إىل أمن واملريض حاله واحدة يف التقدم والرجوع 
واإلحالل رخصة فال يعدى هبا موضعها كما أن املسح على اخلفني رخصة فلم يقس عليه مسح عمامة 



على حصر العدو جاز أن يقاس حل خمطىء الطريق وخمطىء  وال قفازين ولو جاز أن يقاس حل املريض
  .وباهلل التوفيق .العدد حىت يفوته احلج على حصر العدو

  
   
 

 3227 :صفحة 
 
   

 باب إحرام العبد واملرأة  

وإن أحرم العبد بغري إذن سيده واملرأة بغري إذن زوجها فهما يف معىن اإلحصار  :قال الشافعي 
ما ومها يف معىن العدو يف اإلحصار ويف أكثر من معناه فإن هلما منعهما وليس وللسيد والزوج منعه

  .ذلك للعدو وخمالفون له يف أهنما غري خائفني خوفه
  
 باب يذكر فيه األيام املعلومات واملعدودات  

  .واأليام املعلومات العشر وآخرها يوم النحر واملعدودات ثالثة أيام بعد النحر :قال الشافعي 

مساهن اهلل عز وجل بإمسني خمتلفني وأمجعوا أن اإلمسني مل يقعا على أيام واحدة وإن مل  :قال املزين 
يقعا على أيام واحدة فأشبه األمرين أن تكون كل أيام منها غري األخرى كما أن اسم كل يوم غري 

ر لكان النحر لو كايت املعلومات العش :فإن قيل :قال املزين .اآلخر وهو ما قال الشافعي عندي
  :يف مجيعها فلما مل جيز النحر يف مجيعها بطل أن تكون املعلومات فيها يقال له قال اهلل عز وجل

أفيبطل أن  .سبع مسوات طباقا وجعل القمر فيهن يورا  وليس القمر يف مجعها وإمنا هو يف واحدها
  .لشافعي وباهلل التوفيقويف ذلك دليل ملا قال ا .يكون القمر فيهن يورا كما قال اهلل جل وعز

  
 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   



  
  .فيه إال جاهل غيبيتوقف   
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 كالم سيبويه كما  جواز الوجهني قد ثبت من :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 ام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األي :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
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 اهلدي باب  



واهلدي من اإلبل والبقر والغنم فمن يذر هلل هديا فسمى شيئا فهو على ما مسى وإن  :قال الشافعي 
مل يسمعه فال جيزئه من اإلبل والبقر والغنم األيثى فصاعدا وجيزئه الذكر واأليثى وال جيزئه من الضأن إال 

مث حملها إىل البيت   :جل وعزاجلذع فصاعدا وليس له أن ينحر دون احلرم وهو حملها لقول اهلل 
وإن كان  .العتيق  إال أن حيصر فينحر حيث أحصر كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديبية

اهلدي بدية أو بقرة قلدها يعلني وأشعرها وضرب شقها األمين من موضع السنام حبديدة حىت يدميها 
 يشعرها وإن ترك التقليد واإلشعار وهي مستقبلة القبلة وإن كايت شاة قلدها خرب القرب وال

وجيوز أن يشترك السبعة يف البدية الواحدة ويف البقرة كذلك وروي عن جابر بن عبد  :قال .أجزأه
 .حنريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البدية باحلديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة :اهلل أيه قال

صيلها وتنحر اإلبل قياما معقولة وغري معقولة فإن مل وإن كان اهلدي ياقة فنتجت سيق معها ف :قال
ميكنه حنرها باركة ويذبح البقر والغنم فإن ذبح اإلبل وحنر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له فإن كان 

معتمرا حنره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة قبل أن حيلق عند املروة وحيث حنر من 
كان حاجا حنره بعدما يرمي مجرة العقبة قبل أن حيلق وحيث حنر من شاء أجزأه فجاج مكة أجزأه وإن 

فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها  وأكل النيب   :وما كان منها تطوعا أكل منها لقول اهلل جل وعز
صلى اهلل عليه وسلم من حلم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا وما عطب منها حنرها وخلى بينها وبني 

ال بدل عليه فيها وما كان واجبا من جزاء الصيد أو غريه فال يأكل منها شيئا فإن أكل فعليه املساكني و
  .بقدر ما أكل ملساكني احلرم وما عطب منها فعليه مكايه

  
 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم

 الليلة وجزء منها 
  
 ها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامس  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  



  
 عا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجي  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
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 كتاب البيع  
  
 اهلل تعايل به وهني عنه  باب ما أمر 
  
 من املبايعات وسنن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه  

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن   :قال اهلل جل وعز :قال الشافعي 
 فلما هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيوع تراضى هبا املتبايعان استدللنا أن اهلل جل .تراض  

وعز أحل البيوع إال ما حرم اهلل على لسان يبيه صلى اهلل عليه وسلم أو ما كان يف معناه فإذا عقدا بيعا 
 :قال املزين .مما جيوز وافترقا عن تراض منهما به مل يكن ألحد منهما رده بعيب أو بشرط خيار

الرؤية وهذا كله غري وقد أجاز يف اإلمالء ويف كتاب اجلديد والقدمي ويف الصداق ويف الصلح خيار 
أن البيع بيعان  :وهذا بنفي خيار الرؤية أوىل به إذ أصل قوله ومعناه :قال املزين .جائز يف معناه

ال ثالث هلما صفة مضموية وعني معروفة وأيه يبطل بيع الثوب مل ير بعضه جلهله به فكيف جييز شراء 
 ما مل ير شيئا منه قط وال يدري أيه ثوب أم ال 

 ر املتبايعني ما مل يتفرقا باب خيا 



  :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :قال الشافعي 

ويف  :قال الشافعي .املتبايعان كل واحد منهما على صاحبه باخليار ما مل يتفرقا إال بيع اخليار  
ويف حديث أيب الوضيء  . مث رجعحديث آخر إن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليال

كنا يف غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أرديا الرحيل خاصمه فيه و إىل أيب برزة  :قال
 .البيعان باخليار ما مل يتفرقا    :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :فقال أبو برزة

ته من غريه أهنما باتا ليلة مث غدوا عليه ويف احلديث ما مل حيضر حيىي بن حسان حفظه وقد مسع :قال
  .ال أراكما تفرقتما وجعل هلما اخليار إذا بقيا يف مكان واحد بعد البيع :فقال

شاهدا عدل أيكما تفرقتما بعد رضا ببيع أو  :وقال شريح .خيري بعد وجوب البيع :وقال عطاء 
ول األكثر من أهل احلجاز وهبذا يأخذ وهو ق :قال الشافعي .خري أحدكما صاحبه بعد البيع
ومها قبل التساوم غري متساومني مث يكويان متساومني مث  :قال .واألكثر من أهل اآلثار بالبلدان

امرأيت طالق إن كنتما تبايعتما كان صادقا وإمنا جعل هلما  :يكويان متبايعني فلو تساوما فقال رجل
فترقا فال تفرق بعدما صارا متبايعني إال تفرق األبدان النيب صلى اهلل عليه وسلم اخليار بعد التبايع ما مل ي

 فكل متبايعني يف سلعة وعني وصرف وغريه فلكل واحد منهما فسخ البيع حىت 
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يتفرقا تفرق األبدان على ذلك أو يكون بيعهما عن خيار وإذا كان جيب التفرق بعد البيع فكذلك   

خري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :لبيع وكذلك قال طاوسجيب إذا خري أحدمها صاحبه بعد ا
امرؤ   :عمرك اهلل ممن أيت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رجال بعد البيع فقال الرجل

فإن اشترى جارية  :قال .فكان طاوس حيلف ما اخليار إال بعد البيع :قال .من قريش  
ختار البائع يقض البيع كان له وكان عتق املشتري باطال أليه فأعتقها املشتري قبل التفرق أو اخليار وا

أعتق ما مل يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ولو عجل املشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق يف 



غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع كان على املشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده وحلقه 
  .ن وطئها البائع فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيعبالشبهة وإ

وهذا عندي دليل على أيه إذا قال إلمرأتني له إحداكما طالق فكان له اخليار فإن وطىء  :قال املزين 
قال  .إحدامها أشبه أن يكون قد اختارها وقد طلقت األخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع

ل أن يتفرقا فاخليار لوارثه وإن كايت هبيمة فنتجت قبل التفرق مث تفرقا فإن مات أحدمها قب :الشافعي
فولدها للمشتري ألن العقد وقع وهو محل وكذلك كل خيار بشرط جائز يف أصل العقد وال بأس بنقد 
الثمن يف بيع اخليار وال جيوز شرط خيار أكثر من ثالث ولوال اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

يار ثالثة أيام يف املصراة وحلبان بن منقذ فيما اشترى ثالثا ملا جاز بعد التفرق ساعة وال يكون يف اخل
للبائع االيتفاع بالثمن وال للمشتري االيتفاع باجلارية فلما أجازه النيب صلى اهلل عليه وسلم على ما 

  .وصفناه ثالثا اتبعناه ومل جناوزه وذلك أن أمره يشبه أن يكون ثالثا حدا
  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 م هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيا (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف   
  



 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
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 باب الربا وما ال جيوز بعضه ببعض متفاضال وال مؤجال والصرف  

بن عبد اجمليد الثقفي عن أيوب عن حممد  أخربين عبد الوهاب :قال الشافعي :مسعت املزين يقول 
 :بن سريين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق وال الرب بالرب وال الشعري بالشعري وال التمر بالتمر وال  
 يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والرب بالشعري امللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني

ويقص أحدمها التمر وامللح وزاد  :والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح بالتمر يدا بيد كيف شئتم  قال
قال الشافعي وهو مصادق لألحاديث عن رسول اهلل صلى اهلل  .اآلخر فمن زاد أو استزاد فقد أرىب

 :الصرف وبه قلنا وهبا تركنا قول من روى عن أسامة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عليه وسلم يف

إمنا الربا يف النسيئة  أليه جممل وكل ذلك مفسر فيحتمل أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل  
وله الربا يف النسيئة  فحفظه فأس ق  :عن الربا أيف صنفني خمتلفني ذهب بورق أو متر حبنطة فقال

وحيتمل قول عمر عن النيب صلى اهلل عليه  :قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يؤدي املسألة
الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء  يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون األخذ مع اإلعطاء   :وسلم

ال تفارقه  :وحيتمل أن ال يتفرق املتبايعان من مكاهنما حىت يتقابضا فلما قال ذلك عمر ملالك بن أوس
حىت تعطيه ورقه أو ترد إليه ذهبه وهو راوي احلديث دل على أن خمرج  هاء وهاء  تقابضهما قبل أن 

يكون يف  :واآلخر .يف النقد بالزيادة ويف الوزن والكيل :أحدمها :والربا من وجهني .يتفرقا
  .الدين بزيادة األجل

لم من املأكول املكيل واملوزون أليه يف معىن ما وإمنا حرمنا غري ما مسى رسول اهلل صلى اهلل عليه وس 
مسى ومل جيز أن يقيس الوزن على الوزن من الذهب والورق ألهنما غري مأكولني ومباينان ملا سوامها 



 :ال ربا إال يف ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب قال :وهكذا قال ابن املسيب

زمنا أن ال يسلم دينارا يف موزون من طعام كما ال جيوز أن وهذا صحيح ولو قسنا عليهما الوزن ل
يسلم دينارا يف موزون من ورق وال أعلم بني املسلمني إختالفا أن الدينار والدرهم يسلمان يف كل 
شيء وال يسلم أحدمها يف اآلخر غري أن من الناس من كره أن يسلم دينارا أو درمها يف فلوس وهو 

فيها وال يف تربها وإهنا ليست بثمن لألشياء املتلفة وإمنا أيظر يف الترب إىل أصله  عنديا جائز أليه ال زكاة
وقد أجاز عدد منهم إبراهيم النخعي السلف يف الفلوس وكيف يكون  .والنحاس مما ال ربا فيه

 مضروب الذهب ديايري ومضروب الورق دراهم 
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 يكون مضروب النحاس فلوسا يف معىن النحاس غري يف معىن الذهب والورق غري مضروبني وال  

وال جيوز أن يسلف شيئا مبا يكال أو يوزن من املأكول واملشروب يف  :قال الشافعي .مضروب
شيء منه وإن اختلف اجلنسان جازا متفاضلني يدا بيد قياسا على الذهب الذي ال جيوز أن يسلف يف 

ب وكل ما خرج من املأكول واملشروب والذهب الفضة والفضة اليت ال جيوز أن تسلف يف الذه
والفضة فال بأس ببيع بعضه ببعض متفاضال إىل أجل وإن كان من صنف واحد فال بأس أن يسلف 

بعريا يف بعريين أريد هبما الذبح أو مل يرد ورطل حناس برطلني وعرض بعرضني إذا دفع العاجل ووصف 
ال يباع منه يابس برطب قياسا عندي على ما يكال اآلجل وما أكل أو شرب مما ال يكال وال يوزن ف

ويوزن مما يؤكل أو يشرب وما يبقى ويدخر أو ال يبقى وال يدخر وكان أوىل بنا من أن يقيسه مبا يباع 
عمدا من غري املأكول من الثياب واخلشب وغريها وال يصلح على قياس هذا القول رماية برمايتني عددا 

تني وال بطيخة ببطيختني وحنو ذلك ويباح جنس منه جبنس من غريه وال وزيا وال سفرجلة بسفرجل
 .متفاضال وجزافا يدا بيد وال بأس برماية بسفرجلتني كما ال بأس مبد حنطة مبدين من متر وحنو ذلك

وما كان من األدوية هليلجها وبليلجها وإن كايت ال تقتات فقد تعد مأكولة ومشروبة فهي بأن تقاس 
شروب للقوت ألن مجيعها يف معىن املأكول واملشروب ملنفعة البدن أوىل من أن تقاس على املأكول وامل



على ما خرج من املأكول واملشروب من احليوان والثياب واخلشب وغريها وأصل احلنطة والتمر الكيل 
 فال جيوز أن يباع اجلنس الواحد مبثله وزيا بوزن وال وزيا بكيل ألن الصاع يكون وزيه أرطاال وصاع
دويه أو أكثر منه فلو كيال كان صاع بأكثر من صاع كيال وال جيوز بيع الدقيق باحلنطة مثال مبثل من 
قبل أيه يكون متفاضال يف حنو ذلك وال بأس خبل العنب مثال مبثل فأما خل الزبيب فال خري يف بعضه 

س وال خري يف التحري فيما ببعض مثال مبثل من قبل أن املاء يقل فيه ويكثر فإذا اختلفت األجناس فال بأ
يف بعضه ببعض ربا وال خري يف مد عجوة ودرهم مبدي عجوة حىت يكون التمر بالتمر مثال مبثل وكل 
زيت ودهن لوز وجوز وبزور ال جيوز من اجلنس الواحد إال مثال مبثل فإذا اختلف اجلنسان فال بأس به 

ء منه حبال إذا كان إمنا يدخر مطبوخا وال وال جيوز من اجلنس الواحد مطبوخ بين .متفاضال يدا بيد
مطبوخ منه مبطبوخ ألن النار تنقص من بعض أكثر مما تنقص من بعض وليس له غاية ينتهي إليها كما 

ما أرى إلشتراطه يعين الشافعي إذا كان إمنا  :قال املزين .يكون للتمر يف اليبس غاية ينتهي إليها
 يدخر مطبوخا معىن ألن القياس أن ما 
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وال يباع عسل حنل بعسل حنل إال  :قال الشافعي .ادخر وما مل يدخر واحد والنار تنقصه  

مصفيني من الشمع ألهنما لو بيعا وزيا ويف أحدمها مشع وهو غري العسل كان العسل بالعسل غري معلوم 
شيء فيها من ذلك ألهنا  وكذلك لو بيعا كيال وال خري يف مد حنطة فيها فصل أو زوان مبد حنطة ال

حنطة حبنطة متفاضلة وجمهولة وكذلك كل ما اختلط به إال أن يكون ال يزيد يف كيله من قليل التراب 
وما دق من تبنه فأما الوزن فال خري يف مثل هذا ولنب الغنم ماعزه وضأيه صنف ولنب البقر عراهبا 

ا إذا اختلف الصنفان فال بأس متفاضال وجواميسها صنف ولنب اإلبل مهويها وعراهبا صنف واحد فأم
يد بيد وال خري يف زبد غنم بلنب غنم ألن الزبد شىء من اللنب وال خري يف مسن غنم بزبد غنم وإذا 

أخرج منه الزبد فال بأس أن يباع بزبد ومسن وال خري يف شاة فيها لنب يقدر على حلبه بلنب من قبل أن 
لنب الذي اشتريت به يقدا وإن كايت يسيئة فهو أفسد للبيع وقد يف الشاة لبنا ال أدري كم حصته من ال



جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم للنب التصرية بدال وإمنا اللنب يف الضرع كاجلوز واللوز املبيع يف قشره 
يستخرجه صاحبه أىن شاء وليس كالولد ال يقدر على استخراجه وكل ما مل جيز التفاضل فيه فالقسم 

أينقص الرطب إذا   : جيوز بيع متر برطب حبال لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفيه كالبيع وال
يبس  فنهى عنه فنظر إىل املتعقب فكذلك ال جيوز بيع رطب برطب ألهنما يف املتعقب جمهوال املثل مترا 

 وإذا كان املتبايعان الذهب بالورق بأعياهنما إذا :قال .وكذلك ال جيوز قمح مبلول بقمح جاف
تفرقا قبل القبض كايا يف معىن من مل يبايع دل على أن كل سلعة باعها فهلكت قبل القبض فمن مال 

وإذا اشترى  :قال الشافعي .بائعها أليه كان عليه تسليمها فلما هلكت مل يكن له أخذ مثنها
أو الدراهم عيبا  بالديايري دراهم بأعياهنا فليس ألحد أن يعطي غري ما وقع عليه البيع فإن وجد بالديايري

فهو باخليار إن شاء حبس الديايري بالدراهم سواء قبل التفرق أو بعده أو حبس الدراهم بالديايري أو 
يقض البيع وإذا تبايعا ذلك بغري عني الديايري والدراهم وتقابضا مث وجد بالديايري أو ببعض الدراهم عيبا 

أيه  :إن كان بعد التفرق ففيه أقاويل أحدهاقبل أن يتفرقا أبدل كل واحد منهما صاحبه املعيب و
أن يبدل املعيب أليه بيع صفة أجازها املسلمون إذا قبضت فبل التفرق  :والثاين .كاجلواب يف العني

 .ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى سلما بصفة مث قبضه فأصاب به عيبا أخذ صاحبه مبثله

جاز بعض الصفقة رد املعيب من الدراهم حبصتها من وتنوع الصفات غري تنوع األعيان ومن أ :قال
 إذا كان بيع العني  :قال املزين .الدينار
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والصفات من الديايري بالدراهم فيما جيوز بالقبض قبل االفتراق سواء وفيما يفسد به البيع من االفتراق   

يرد الدراهم بقدر  :ء وقد قالقبل القبض سواء لزم أن يكويا يف حكم املعيب بعد القبض سوا
ولو راطل مائة دينار عتق مروايية ومائة دينار من ضرب مكروه  :قال الشافعي .حصتها من الدينار

مبائيت دينار من ضرب وسط خري من املكروه ودون املراويية مل جيز ألين مل أر بني أحد ممن لقيت من 
دار أن الثمن مقسوم على كل واحد منهما بقدر أهل العلم اختالفا يف أن ما مجعته الصفقة من عبد و



وهنى رسول  .قيمته يف الثمن فكايت قيمة اجليد من الذهب أكثر من الرديء والوسط أقل من اجليد
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال بأس أن يشتري الدراهم من الصراف 

  .أكثر وعادة وغري عادة سواء ويبيعها منه إذا قبضها بأقل من الثمن أو
  
 باب بيع اللحم باللحم  

واللحم كله صنف وحشيه وإيسيه وطائره ال حيل فيه البيع حىت يكون يابسا وزيا  :قال الشافعي 
فيها قوالن فخرجهما مث قال يف آخره ومن قال اللحمان صنف  :وقال يف موضع آخر .بوزن

يف مجاع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغريمها من الثمار  واحد لزمه إذا حده جبماع اللحم أن يقوله
فإذا كان تصيري اللحمان صنفا واحدا  :قال املزين .صنفا واحدا وهذا مما ال جيوز ألحد أن يقوله

قياسا ال جيوز حبال وأن ذلك ليس على األمساء اجلامعة وأهنا على األصناف واألمساء اخلاصة فقد قطع 
وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم واإلبل أصناف  :املزين بأن اللحمان أصناف قال

 :وقال يف اإلمالء على مسائل مالك اجملموعة .خمتلفة فلحومها اليت هي أصل األلبان باإلختالف أوىل

فإذا اختلفت أجناس احليتان فال بأس بعضها ببعض متفاضال وكذلك حلوم الطري إذا اختلفت 
  .ويف ذلك كفاية ملا وصفنا :زينقال امل .أجناسها

  .وباهلل التوفيق 
  

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 ود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعد  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
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 باب بيع اللحم باحليوان  

عليه وسلم  أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل :قال الشافعي 
وعن ابن عباس أن جزورا حنرت على عهد أيب بكر رضي اهلل عنه فجاء  .هنى عن بيع اللحم باحليوان

وكان القاسم بن حممد  .ال يصلح هذا :أعطوين جزءا هبذه العناق فقال أبو بكر :بعناق فقال
ان عاجال وآجال وابن املسيب وعروة بن الزبري وأبو بكر بن عبد الرمحن حيرمون بيع اللحم باحليو

وهبذا يأخذ كان اللحم خمتلفا أو غري خمتلف وال يعلم أحدا  :قال .يعظمون ذلك وال يرخصون فيه
 .من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خالف يف ذلك أبا بكر وإرسال ابن املسيب عنديا حسن

عندي أيه جائز وذلك إذا مل يثبت احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فالقياس  :قال املزين
أيه كان فصيل جبزور قائمني جائزا وال جبوزان مذبوحني ألهنما طعامان ال حيل إال مثال مبثل فهذا حلم 

وهذا حيوان ومها خمتلفان فال بأس به يف القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختالف إال أن 
تا فيكون ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه يكون احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثاب

  .وسلم
  
 باب بيع الثمر  

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي 
 :قال الشافعي .من باع خنال بعد أن يؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع    :وسلم قال

صلى اهلل عليه وسلم اإلبار حدا مللك البائع فقد جعل ما قبله حدا مللك املشتري وأقل فإذا جعل النيب 
اإلبار أن يؤبر شيء من حائطه وإن قل وإن مل يؤبر الذي إىل جنبه فيكون يف معىن ما أبر كله ولو 

ياث تشقق طلع إياثه أو شيء منه فهو يف معىن ما أبر كله وإن كان فيها فحول خنل بعد أن تؤبر اإل



فثمرها للبائع وهي قبل اإلبار وبعده يف البيع يف معىن ما مل خيتلف فيه من أن كل ذات محل من بين آدم 
ومن البهائم بيعت فحملها تبع هلا كعضو منها أليه مل يزايلها فإذا بيعت بعد أن ولدت فالولد للبائع إال 

ومل يتشقق فهو للمشتري وإذا أن يشترط املبتاع والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه 
وخيالف الثمار من األعناب وغريها النخل فتكون كل مثرة خرجت بارزة  :قال .تشقق فهو للبائع

وترى يف أول ما خترج كما ترى يف آخره فهو يف معىن مثر النخل بارزا من الطلع فإذا باعه شجرا مثمرا 
يكون مستودعا يف الشجر كما يكون احلمل  فهو للبائع إال أن يشترطه املبتاع ألن الثمر فارق أن

 مستودعا يف األمة ومعقول إذا كايت الثمرة للبائع أن 
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على املشتري تركها يف شجرها إىل أن تبلغ اجلداد أو القطاف أو اللقاط يف الشجر فإذا كان ال   

وإمنا له من املاء ما فيه صالح مثره يصلحها إال السقي فعلى املشتري ختلية البائع وما يكفي من السقي 
فإذا كايت الشجرة مما تكون فيه الثمرة ظاهرة مث خترج منها قبل أن تبلغ اخلارجة مثرة غريها فإن متيز 

ال جيوز البيع  :أحدمها :فللبائع الثمرة اخلارجة وللمشتري احلادثة وإن كان ال يتميز ففيها قوالن
 .يكون قد زاده حقا له أو يتركه املشتري للبائع فيعفو له عن حقهإال أن يسلمه البائع الثمرة كلها ف

ويف اإلمالء على مسائل مالك  .أن البيع مفسوخ وكذلك قال يف هذا الكتاب :والقول الثاين
مفسوخ وهكذا قال يف بيع الباذجنان يف شجره واخلربز وهكذا قال فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ 

د كان البائع باخليار يف أن يدع له الفضل الذي له بال مثن أو ينقض البيع اجلزاز فتركه املشتري حىت زا
كما لو باعه حنطة فايثالت عليها حنطة فله اخليار يف أن يسلم له الزيادة أو يفسخ الختالط ما باع مبا 

هذا عندي أشبه مبذهبه إذا مل يكن قبض ألن التسليم عليه مضمون بالثمن ما  :قال املزين .مل يبع
فإذا كان بعد القبض مل يضر  :قلت أيا :قال املزين .ام يف يديه وال يكلف ما ال سبيل له إليهد

ال أدري ما يل  :البيع شيء لتمامه وهذا املختلط هلما يتراضيان فيه مبا شاء إذ كل واحد منهما يقول
وكل  :فعيقال الشا .فيه وإن تداعيا فالقول قول الذي كايت الثمرة يف يديه واآلخر مدع عليه



أرض بيعت فللمشتري مجيع ما فيها من بناء وأصل واألصل ما له مثرة بعد مثرة من كل شجر مثمر 
وزرع مثمر وإن كان فيها زرع فهو للبائع يترك حىت حيصد وإن كان زرعا جيز مرارا فللبائع جزة 

البيع أو ترك واحدة وما بقي فكاألصل وإن كان فيها حب قد بذره فاملشتري باخليار إن أحب يقض 
البذر حىت يبلغ فيحصد وإن كايت فيها حجارة مستودعة فعلى البائع يقلها وتسوية األرض على حاهلا 

ال يتركها حفرا ولو كان غرس عليها شجرا فإن كايت تضر بعروق الشجر فللمشتري اخليار وإن 
ا فالبيع جائز وإن أبيت أيت باخليار إن سلمته :كايت ال تضر هبا ويضرها إذا أراد قلعها قيل للبائع

  .قيل للمشتري أيت باخليار يف الرد أو يقلعه ويكون عليه قيمة ما أفسد عليك
  

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :ال تعاىلوق (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 صالحه باب ال جيوز بيع الثمر حىت يبدو  

أخربيا مالك عن محيد عن أيس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار  :قال الشافعي 
وروى عنه صلى اهلل عليه  .حىت حتمر    :وما تزهي قال :يا رسول اهلل :حىت تزهي قيل
 :قال .حىت تنجو من العاهة    :وروى غريه .حىت يبدو صالحها    :وسلم ابن عمر



إذا منع اهلل جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال   :ويف قوله صلى اهلل عليه وسلم .أخذفبهذا ي
أخيه داللة على أيه إمنا هنى صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الثمرة اليت تترك حىت تبلغ غاية إباهنا ال أيه هنى 

ترك مدة يكون يف مثلها اآلفة عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها ال آفة تأيت عليه متنعه إمنا مينع ما ي
كالبلح وكل ما دون البسر حيل بيعه على أن يقطع مكايه وإذا أذن صلى اهلل عليه وسلم يف بيعه إذا 

صار أمحر أو أصفر فقد أذن فيه إذا بدا فيه النضج واستطيع أكله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار 
وكذلك كل مثرة  :قال .غلظ يواته يف عامته وبسرهعامته يف تلك احلال ميتنع يف الظاهر من العاهة ل

من أصل يرى فيه أول النضج ال كمام عليها وللخربز يضج كنضج الرطب فإذا رئي ذلك فيه حل بيع 
خربزه والقثاء يؤكل صغارا طيبا فبدو صالحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه مث يترك حىت يتالحق 

بدا صالحهما ويكون ملشتريهما ما ثبت أصلهما أن يأخذ  جيوز إذا :صغاره بكباره وال وجه ملن قال
وكيف مل جيز بيع القثاء واخلربز حىت يبدو صالحهما كما ال حيل  .كل ما خرج منهما وهذا حمرم

بيع الثمر حىت يبدو صالحه وحيل ما مل ير ومل خيلق منهما ولو جاز لبدو صالحهما شراء ما مل خيلق 
خل شراء ما مل حيمل النخل سنني وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن منهما جلاز لبدو صالح مثر الن

وكل مثرة وزرع دوهنا حائل من قشر أو كمام وكايت إذا صارت إىل ما يكنها  :قال .بيع السنني
أخرجوها من قشرها وكمامها بال فساد عليها إذا ادخروها فالذي اختار فيها أن ال جيوز بيعها يف 

باألرض للحائل وقياس ذلك على شراء حلم شاة مذبوحة عليها جلدها للحائل  شجرها وال موضوعة
ومل أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر احلبوب يف أكمامها وال جييز بيع  :قال .دون حلمها

فأيا أجيز بيع احلنطة يف سنبلها لزمه أن جييزه يف تبنها أو  :احلنطة باحلنطة يف سنبلها فإن قال قائل
وعلى اجلوز قشرتان واحدة فوق القشرة اليت يرفعها الناس عنها فال جيوز  .ب بالترابفضة يف ترا

بيعه وعليه القشرة العليا أليه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك الرايج وما كايت عليه قشرتان وال 
 جيوز أن يستثين من التمر مدا أليه ال يدري كم املد من احلائط أسهم من ألف 
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سهم أو من مائة أو أقل أو أكثر فهذا جمهول ولو استثىن ربعه أو خنالت بعينها فجائز وإن باع مثر   
أن يكون للمشتري اخليار يف أن يأخذ ما جاوز الصدقة  :حائط وفيه الزكاة ففيها قوالن أحدمها

و الرد وللسلطان إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة جبميع الثمن أ :والثاين .حبصته من الثمن أو الرد
هذا خالف قوله فيمن اشترى ما فيه الزكاة أيه جيعل أحد  :قال املزين .أخذ العشر من الثمرة

وال يرجع من اشترى الثمرة وسلمت إليه  :قال الشافعي .القولني أن البيع فيه باطل ومل يقله ههنا
يه فإين مسعته منه وال يذكر باجلائحة على البائع ولو مل يكن سفيان وهن حديثه يف اجلائحة لصرت إل

كان كالم قبل وضع اجلواثح مل أحفظه ولو صرت لوضعت كل قليل  :وقال .اجلائحة مث ذكرها
وكثري أصيب من السماء بغري جناية أحد فأما أن يوضع الثلث فصاعدا وال يوضع ما دويه فهذا ال خرب 

  .وال قياس وال معقول
  
 باب احملاقلة واملزابنة  

هنى رسول اهلل  :أخربيا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهلل قال :عيقال الشاف 
  .أن يبيع الرجل الزرع مبائة فرق حنطة :صلى اهلل عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنه واحملاقلة

 :وعن ابن جريج قلت لعطاء   :قال .أن يبيع التمر يف رؤوس النخل مبائة فرق متر :واملزابنة 

قال ابن  .احملاقلة يف احلرث كهيئة املزابنة يف النخل سواء بيع الزرع بالقمح :قال .اقلةما احمل
 :قال الشافعي .ويعم :قال .أفسر لكم جابر احملاقلة كما أخربتين :فقلت لعطاء :جريج

ا بيد وهبذا يقول إال يف العرايا ومجاع املزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل يف بعضه على بعض يد
أضمن لك  :ربا فال جيوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا وال جزافا جبزاف من صنفه فأما أن يقول

صربتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما يقص فعلي متامها فهذا من القمار واملخاطرة وليس من 
  .املزابنة
  

 ID ' '   اء يف مجيع ذلك وكذلك والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت الت
  :قوله تعاىل

  



 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 إلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم ا  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  

   
 

 3239 :صفحة 
 
   

 باب العرايا  

أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب  :الشافعياملزين قال  :قال الشافعي 
أمحد عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرخص يف بيع العرايا فيما دون مخسة أوسق أو 

هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع التمر  :يف مخسة أوسق الشك من داود وقال ابن عمر
 :وروى الشافعي حديثا فيه قلت حملمود بن لبيد :قال املزين .ه أرخص يف بيع العرايابالتمر إال أي

ما  :أو قال حممود بن لبيد لرجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غريه
ه ومسى رجاال حمتاجني من األيصار شكوا إىل النيب صلى اهلل علي .فالن وفالية :عراياكم هذه فقال

وسلم أن الرطب يأيت وال يقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلويه مع الناس وعندهم فضول من قوهتم من 
 :قال الشافعي .التمر فرخص هلم أن يبتاعوا العرايا خبرصها من التمر الذي يف أيديهم يأكلوهنا رطبا

  .وحديث سفيان يدل على مثل هذا



ري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن بش 
عليه وسلم هنى عن بيع التمر بالتمر إال أيه أرخص يف العرايا أن تباع خبرصها من متر يأكلها أهلها 

اختلف ما وصف الشافعي يف العرايا وكرهت اإلكثار فأصح ذلك عندي ما  :قال املزين .رطبا
إن قوما شكوا إىل النيب صلى اهلل  :اختالف احلديث  ويف اإلمالء جاء فيه اخلرب وما قال يف كتاب 

  .عليه وسلم أيه ال يقد عندهم وهلم مترا من فضل قوهتم فأرخص هلم فيها

وأحب إيل أن تكون العرية أقل من مخسة أوسق وال أفسخه يف اخلمسة وأفسخه يف  :قال الشافعي 
يع يف مخسة أوسق أليه شك وأصل بيع التمر قي يلزمه يف أصله أن يفسخ الب :قال املزين .أكثر

رؤوس النخل بالتمر حرام بيقني وال حيل منه إال ما أرخص فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيقني 
قال  .فأقل من مخسة أوسق يقني على ما جاء به اخلرب وليست اخلمسة بيقني فال يبطل اليقني بالشك

رية بالتمر إال بأن خيرص العرية كما خيرص العشر فيقال فيها وال يبتاع الذي يشتري الع :الشافعي
اآلن رطبا كذا وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها مترا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن 

ويبيع صاحب احلائط لكل من أرخص له وإن أتى على  :قال .يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع
العنب كهي من التمر ال خيتلفان ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سن  مجيع حائطه والعرايا من

  .اخلرص يف مثرهتما وال حائل دون اإلحاطة هبما
  

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 
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 باب البيع قبل القبض  



من   :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :شافعيقال ال 
أما الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه  :وقال ابن عباس .ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه  

قال  .وقال ابن عباس برأيه وال أحسب كل شيء إال مثله .وسلم وهو الطعام أن يباع حىت يكتال
وإذا هنى صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الطعام حىت يقبض ألن ضمايه من البائع ومل يتكامل  :الشافعي

للمشتري فيه متام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض أليه بيع ما مل يقبض 
ن عمر أهنم وقد روى عمر واب .وربح ما مل يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه

كايوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم من يأمرهم بنقله من املوضع الذي ابتاعوه 
فيه إىل موضع غريه ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه أليه غري مضمون على غريه ولو أسلم 

أكتاله لك مل جيز أليه بيع  :قاليف طعام وباع طعاما آخر فأحضر املشتري من اكتاله من بائعه و
أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته مل جيز أليه باع كيال فال  :الطعام قبل أن يقبض فإن قال

يربأ حىت يكيله ملشتريه ويكون له زيادته وعليه يقصايه وكذا روى احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وال يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه أليه  .نأيه هنى عن بيع الطعام حىت جتري فيه الصيعا

ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له  :قال .ال يكون وكيال لنفسه مستوفيا هلا قابضا منها
عليه طعام أسلفه إياه مل جيز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بطعام على غريه ولو 

 كيله مل جيز فإن قبض فالقول قول القابض مع ميينه فيما وجد ولو كان الطعام أعطاه طعاما فصدقه يف
أخربيا مالك عن أيب  :ا بيع املصراة قال الشافعيM0 .سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد

ال تصروا اإلبل والغنم للبيع   :الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
تاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من فمن اب

والتصرية أن تربط أخالف الناقة أو الشاة مث تترك من احلالب اليوم واليومني  :قال الشافعي .متر  
بعد تلك احللبة حلبة أو  والثالثة حىت جيتمع هلا لنب فرياه مشتريها كثريا فيزيد يف مثنها لذلك مث إذا حلبها

اثنتني عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصايه كل يوم عن أوله وهذا غرور للمشتري والعلم حييط أن ألبان 
 .اإلبل والغنم خمتلفة يف الكثرة واألمثان فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بدهلا مثنا واحدا صاعا من متر

  :قال
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ان رضيها املشتري وحلبها زمايا مث أصاب هبا عيبا غري التصرية فله ردها بالعيب وكذلك البقر فإن ك  

ويرد معها صاعا من متر مثنا للنب التصرية وال يرد اللنب احلادث يف ملكه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
  .قضى أن اخلراج بالضمان

  
 باب الرد بالعيب  

أيب ذئب عن خملد بن خفاف أيه ابتاع غالما فاستغله مث أخربين من ال أهتم عن ابن  :قال الشافعي 
أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخرب عروة عمر عن عائشة أن النيب صلى اهلل 

عليه وسلم قضى يف مثل هذا أن اخلراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى ملخلد بن خفاف برد 
ما حدث يف ملك املشتري من غلة ويتاج ماشية وولد أمة فبهذا يأخذ ف :قال الشافعي .اخلراج

فكله يف معىن الغلة ال يرد منها شيئا ويرد الذي ابتاعه وحده إن مل يكن ياقصا عما أخذه به وإن كايت 
أمة ثيبا فوطئها فالوطء أقل من اخلدمة وإن كايت بكرا فافتضها مل يكن له أن يردها ياقصة كما مل 

اقصة ويرجع مبا بني قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن ولو أصاب املشتريان صفقة يكن عليه أن يقبلها ي
واحدة من رجل جبارية عيبا فأراد أحدمها الرد واآلخر اإلمساك فذلك هلما ألن موجودا يف شراء االثنني 

أن كل واحد منهما مشتر للنصف بنصف الثمن ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد ولو كان 
ا أو بعضها مث علم بالعيب مل يكن له أن يرجع على البائع بشيء وال من قيمة العيب وإمنا له قيمة باعه

العيب إذا فاتت مبوت أو عتق أو حدث هبا عنده عيب ال يرضى البائع أن يرد به إليه فإن حدث عنده 
إال إن شاء املشتري  عيب كان له قيمة العيب األول إال أن يرضى البائع أن يقبلها ياقصة فيكون ذلك له

حبسها وال يرجع بشيء ولو اختلفا يف العيب ومثله حيدث فالقول قول البائع مع ميينه على البت لقد 
حيلف باهلل ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب  :قال املزين .باعه بريئا من هذا العيب

ينبغي يف أصل قوله أن حيلفه  :قال املزين .يهأليه قد يبيعه إياه وهو بريء مث يصيبه قبل أن يوصله إل
لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أيه يضمن ما حدث عنده قبل دفعه إىل املشتري وجيعل 



للمشتري رده مبا حدث عند البائع ولو مل حيلفه إال على أيه باعه بريئا من هذا العيب أمكن أن يكون 
ع فنكون قد ظلمنا املشتري ألن له الرد مبا حدث بعد البيع يف صادقا وقد حدث العيب عنده قبل الدف

ومسعت  :قال املزين .يد البائع فهذا يبني لك ما وصفنا أيه الزم يف أصله على ما وصفنا من مذهبه
 كل ما اشتريت مما يكون  :الشافعي يقول
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يمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مأكوله يف جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بني ق  

أن ليس له الرد إال أن يشاء البائع  :فيها قوالن أحدمها :وقال يف موضع آخر .مكسورا
قال  .وللمشتري ما بني قيمته صحيحا وفاسدا إال أن ال يكون له فاسدا قيمة فريجع جبميع الثمن

 .الثوب مقطوعا إال أن يشاء البائعهذا أشبه بأصله أليه ال يرد الرايج مسكورا كما ال يرد  :املزين

أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا  :ولو باع عبده وقد جىن ففيها قوالن أحدمها :قال الشافعي
أن البيع مفسوخ من قبل أن اجلناية يف عنقه  :والثاين .وعلى السيد األقل من قيمته أو أرش جنايته

ايته وهبذا أقول إال أن يتطوع السيد بدفع اجلناية أو قيمة كالرهن فريد البيع ويباع فيعطى رب اجلناية جن
قوله كما يكون  :قلت أيا :قال املزين .العبد إن كايت جنايته أكثر كما يكون هذا يف الرهن

العتق جائزا جتويز منه للعتق وقد سوى يف الرهن بني إبطال البيع والعتق فإذا جاز العتق يف اجلناية فالبيع 
ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع فيكون  :الشافعيقال  .جائز مثله

مبيعا معه فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا فإن 
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترطه   :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال قائل

فدل على أن مال العبد ملالك العبد فالعبد ال ميلك شيئا ولو كان اشترط  :قال الشافعي .اعاملبت
إال   :ماله جمهوال وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين فمعىن قوله

حيل ال على ما أن يشترطه املبتاع  على معىن ما حل كما أباح اهلل ورسوله البيع مطلقا على معىن ما 
جيوز أن يشترط ماله وإن كان جمهوال  :وقد كان الشافعي قال :قلت أيا :قال املزين .حيرم



أليه تبع له كما جيوز محل األمة تبعا هلا وحقوق الدار تبعا هلا وال جيوز بيع احلمل دون أمه وال حقوق 
قال  .ذي رجع إليه أصحوال :الدار دوهنا مث رجع عنه إىل ما قال يف هذا الكتاب قال املزين

مسعت املزين  :قال أبو عبد اهلل حممد بن عاصم .وحرام التدليس وال ينتقض به البيع :الشافعي
ال  :هذا غلط عندي فلو كان الثمن حمرما بالتدليس كان البيع بالثمن احملرم منتقضا وإذا قال :يقول

فتفهم فلو كان الثمن حمرما وبه وقعت ينقض به البيع فقد ثبت حتليل الثمن غري أيه بالتدليس مأثوم 
العقدة كان البيع فاسدا أرأيت لو اشتراها جبارية فدلس املشتري بالثمن كما دلس البائع مبا باع فهذا 
إذا حرام حبرام يبطل به البيع فليس كذلك إمنا حرم عليه التدليس والبيع يف يفسه جائز ولو كان من 

 أحدمها سبب 
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 :قال الشافعي  .م فليس السبب هو البيع ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء فتفهمحير  

  .وأكره بيع العصري ممن يعصر اخلمر والسيف ممن يعصي اهلل به وال أيقض البيع
  
 باب بيع الرباءة  

ضي اهلل عنه إذا باع الرجل شيئا من احليوان بالرباءة فالذي أذهب إليه قضاء عثمان ر :قال الشافعي 
أيه بريء من كل عيب مل يعلمه وال يربأ من عيب علمه ومل يسمه له ويقفه عليه تقليدا فإن احليوان 

مفارق ملا سواه أليه ال يفتدى بالصحة والسقم وحتول طبائعه فقلما يربأ من عيب خيفى أو يظهر وإن 
 أصح يف القياس لوال ما وصفنا من افتراق احليوان وغريه أن ال 

 ب بيع األمة با 

إذا باعه جارية مل يكن ألحد منهما فيها مواضعة فإذا دفع الثمن لزم البائع التسليم وال  :قال الشافعي 
جيرب واحد منهما على إخراج ملكه من يده إىل غريه ولو كان ال يلزم دفع الثمن حىت حتيض وتطهر 

ال مشتراة شراء العني فيكون لصاحبها كان البيع فاسدا للجهل بوقت دفع الثمن وفساد آخر أن اجلارية 
أخذها وال على بيع الصفة فيكون األجل معلوما وال جيوز بيع العني إىل أجل وال للمشتري أن يأخذ 



منه محيال بعهدة وال بوجه وإمنا التحفظ يربأ من عيوب ختفى له مل يرها ولو مساها الختالفها أو يربأ من 
  .قبل الشراء .كل عيب واألول أصح

  
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما جواز  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخ :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 ذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إ  
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 باب البيع مراحبة  

 :قامت علي مبائة درهم مث قال :فإذا باعه مراحبة على العشرة واحد وقال :قال الشافعي 

 :اهلا وحبصته من الربح فإن قالأخطأت ولكنها قامت علي بتسعني فهي واجبة للمشتري برأس م

مثنها أكثر من مائة وأقام على ذلك بينة مل يقبل منه وهو مكذب هلا ولو علم أيه خايه حططت اخلياية 
وحصتها من الربح ولو كان املبيع قائما كان للمشتري أن يرده ومل أفسد البيع أليه مل ينعقد على حمرم 

نهما كما يدلس له بالعيب فيكون التدليس حمرما وما أخذ من عليهما معا إمنا وقع حمرما على اخلائن م
  .مثنه حمرما وكان للمشتري يف ذلك اخليار

  
 باب الرجل يبيع الشيء إيل أجل مث يشتريه بأقل من الثمن  

وال بأس بأن يبيع الرجل السلعة إىل أجل ويشتريها من املشتري بأقل بنقد وعرض  :قال الشافعي 
إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا  :الناس قال بعض .وإىل أجل

بئسما اشتريت وبئسما ابتعت أخربي زيد بن  :وكذا إىل العطاء مث اشترته منه بأقل فقالت عائشة
وهو  :قال الشافعي .أرقم أيه قد أبطل جهاده مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال أن يتوب

ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إىل العطاء أليه أجل غري معلوم وزيد صحايب  جممل ولو كان هذا
وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد وحنن ال يثبت مثل هذا على عائشة وإذا كايت هذه السلعة 

  .يل كسائر مايل مل ال أبيع ملكي مبا شئت وشاء املشتري
  

 ID ' '   ت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل فيدل عليه بامسها سواء أريد
 ترد واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  



 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 ه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أي  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 من ابن عصفور فإن  صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 باب تفرقي صفة البيع ومجعها  

اختلف قول الشافعي رمحه اهلل يف تفريق الصفقة ومجعها وبيضت له موضعا ألمجع فيه  :قال الشافعي 
يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب  :قال الشافعي رمحه اهلل .شرح أوىل قوليه فيه إن شاء اهلل

 يده ووجد باآلخر عيبا واختلفا يف مثن وإذا اشترى ثوبني صفقة واحدة فهلك أحدمها يف :ليلى
قيمته مثايية فالقول قول البائع من قبل أن الثمن  :قيمته عشرة وقال املشتري :الثوب فقال البائع

كله قد لزم املشتري فإن أراد رد الثوب بأكثر من الثمن أو أراد الرجوع بالعيب بأكثر من الثمن فال 



إن صاحله من  :الصلح أيه كالبيع وقال فيه يف موضعني خمتلفنيوقال يف كتاب  .يعطيه بقوله الزيادة
دار مبائة وبعبد مثنه مائة مث وجد به عيبا أن له اخليار إن شاء رد العبد وأخذ املائة بنصف الصلح ويسترد 

 :وقال يف يشوز الرجل على املرأة ويف كتاب الشروط .يصف الدار ألن الصفقة وقعت على شيئني

وقال يف  .استحق يصفه إن شاء رد الثمن وإن شاء أخذ يصفه بنصف الثمنلو اشترى عبدا و
وقال يف  .إن اشترى شقصا وعرضا صفقة واحدة أخذت الشفعة حبصتها من الثمن :الشفعة

وإذا صرف دينارا بعشرين درمها فقبض تسعة عشر درمها ومل جيد درمها  :اإلمالء على مسائل مالك
صتها من الدينار ويتناقضه البيع حبصة الدرهم مث إن شاء اشترى منه فال بأس أن يأخذ التسعة عشر حب

وقال يف كتاب البيوع  .حبصة الدينار ما شاء يتقابضايه قبل التفرق أو تركه عمدا مىت شاء أخذه
لو اشترى مبائة دينار مائة صاع متر ومائة صاع حنطة ومائة صاع علس جاز وكل  :اجلديد األول

وإذا مجعت الصفقة  :وقال يف اإلمالء على مسائل مالك اجملموعة .ملائةصنف منها بقيمته من ا
برديا وعجوة بعشرة وقيمة الربدي مخسة أسداس الثمن وقيمة العجوة سدس العشرة فالربدي خبمسة 

ال جيوز ذهب جيد ورديء بذهب  :أسداس الثمن والعجوة بسدس الثمن وهبذا املعىن قال يف اإلمالء
ديء بتمر وسط ألن لكل واحد من الصنفني حصة يف القيمة فيكون الذهب وسط وال متر جيد ور

ال جيوز أن يسلف مائة دينار يف مائة صاع متر ومائة  :بالذهب والتمر بالتمر جمهوال وهبذا املعىن قال
إن  :وقال يف اإلمالء على مسائل مالك اجملموعة .صاع حنطة ألن مثن كل واحد منهما جمهول

لو  :وقال يف بعض كتبه .شيئني خمتلفني فكل واحد منهما مبيع حبصته من الثمنالصفقة إذا مجعت 
ابتاع غنما حال عليها احلول املصدق الصدقة منها فللمشتري اخليار يف رد البيع أليه مل يسلم له كما 

 إن أسلف يف رطب  :وقال .اشترى كامال أو يأخذ ما بقي حبصته من الثمن
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ولو أصدق أربع  :وقال يف كتاب الصداق .ع حبصة ما بقي وإن شاء أخر إىل قابلفنفد رج  

ولو أصدقها عبدا فاستحق يصفه كان اخليار هلا أن تأخذ  :قال .يسوة ألفا قسمت على مهورهن



قال املزين رمحه اهلل فأما قيمة ما إستحق من العبد فهذا غلط  .يصفه والرجوع بنصف قيمته أو الرد
بل قياس قوله هذا ترجع بنصف مهر مثلها كما لو  .يف تأخذ قيمة ما مل متلكه قطيف معناه وك

لو اشترى جارية أو جاريتني  :وقال يف اإلمالء على املوطأ .استحق كله كان هلا مهر مثلها
فأصاب بإحدامها عيبا فليس له أن يردها حبصتها من الثمن وذلك أهنا صفقة واحدة فال ترد إال معا كما 

ه لو بيع من دار ألف سهم وهو شفيعها أن يأخذ بعض السهمان دون بعض وإمنا منعت أن يرد يكون ل
املعيب حبصته من الثمن أيه وقع غري معلوم القيمة وإمنا يعلم بعد وأي شيء عقداه برضامها عليه كذلك 

ا بقيمتها كان فاسدا ال جيوز أن أقول أشتري منك اجلارية هباتني اجلاريتني على أن كل واحدة منهم
فإن فاتت إحدى اجلاريتني مبوت أو  :منها ولو مسيت أيتهما أرفع ألن ذلك على أمر غري معلوم وقال

بوالدة مل يكن له رد اليت بعيب ويرجع بقيمة العيب من اجلارية كايت قيمة اليت فاتت عشرين واليت 
من اجلارية ثالثة أمخاسها وكان بقيت ثالثني وقيمة اجلارية اليت اشترى هبا مخسني فصارت حصة املعيبة 

ولو  :وقال يف كتاب اإلمالء على املوطأ .العيب ينقصها العشر فريجع بعشر الثمن وهو ثالثة
صرف الدينار بالدراهم فوجد منها زائفا فهو باخليار بني أخذه ورده وينقض الصرف ألهنا صفقة 

  .واحدة

من قبل السكة أو قبح الفضة فال بأس على  فإن كان الدرهم زائفا :وقال فيه أيضا يف موضع آخر 
املشتري يف أن يقبله فإن رده رد الصرف كله ألهنا بيعة واحدة وإن زاف على أيه حناس أو ترب غري فضة 

وال  :وقال يف كتاب اإلمالء على مسائل مالك اجملموعة .فال يكون له أن يقبضه والبيع منتقض
ء من املأكول أو املشروب إال مثال مبثل فإن تفرقا من جيوز بيع ذهب بذهب وال ورق بورق وال بشي

إيه كالبيع فإن صاحله من دار  :وقال يف كتاب الصلح .مقامهما وبقي قبل أحد منهما شيء فسد
وقال يف  .مبائة وبعبد قيمته مائة وأصاب بالعبد عيبا فليس له إال أن ينقض الصلح كله أو جييزه معا

فإذا ذهب بعض  :وقال يف الصداق .ق العبد ايتقض الصلح كلهولو استح :هذه املسألة بعينها
وقال يف كتاب املكاتب يصفه عبد ويصفه حر كان يف معىن من باع ما ميلك وما  .البيع مل أرد الباقي

فإذا اختلف  :قال املزين .وهذا كله منع تفريق صفقة :قال املزين .ال ميلك وفسدت الكتابة
 وكايا بال معىن وكان أوالمها به قوله يف الشيء الواحد تنافيا 
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وأخربين بعض أصحابنا عن املزين رمحه اهلل أيه خيتار تفريق  :قال .ما أشبه قوله الذي مل خيتلف  

  .الصفقة ويراه أوىل قويل الشافعي
  
 باب اختالف املتبايعني وإذا قال كل واحد منهما ال أدفع حىت أقبض  

أخربيا سفيان عن حممد بن عجالن عن دون بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن  :اهلل قال الشافعي رمحه 
ال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع واملبتاع  :مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

وقال مالك إيه بلغه عن ابن مسعود أيه كان حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال .باخليار  
قضى رسول  :قال الشافعي .أميا بيعني تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان    :يه قالوسلم أ

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه فإذا تبايعا عبدا فقال البائع 
ثمن فيتحالفان بأئف واملشتري خبمسمائة فالبائع يدعي فضل الثمن واملشتري يدعي السلعة بأقل من ال

فإذا حلفا معا قيل للمشتري أيت باخليار يف أخذه بألف أو رده وال يلزمك ما ال تقر به فأيهما يكل عن 
وإذا حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم ومها متصادقان على  :قال .اليمني وحلف صاحبه حكم له

ه القائم منتقضا فعلى املشتري البيع وخمتلفان يف الثمن بنقض البيع ووجديا الفائت يف كل ما يقض في
يقول صارا يف  :قال املزين .رده إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا كايت أقل من الثمن أو أكثر

فرجع حممد بن احلسن إىل ما قلنا  :قال .معىن من مل يتبايع فيأخذ البائع عبده قائما أو قيمته متلفا
واملعقول إذا تناقضاه  :قال .القياس والسنة ال أعلم ما قاال ال خالف :وخالف صاحبيه وقال

ولو  :قال املزين .والسلعة قائمة تناقضاه وهي فائتة ألن احلكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء
ال أدفع حىت أقبض فالذي أحب الشافعي من أتاويل وصفها أن  :مل خيتلفا وقال كل واحد منهما

ى دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف يؤمر البائع بدفع السلعة وجيرب املشتري عل
ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع أطلق عنه الوتف وإن مل يكن له مال فهذا مفلس والبائع أحق 

  .بسلعته وال باع الناس يتمايعون احلقوق وهو يقدر على أخذها منهم



شتري أو تلفت السعة مع يدي البائع ولو كان الثمن عرضا أو ذهبا بعينه فتلف من يدي امل :قال 
وال أحب مبايعة من أكثر ماله من ربا أو من حرام وال أفسخ البيع إلمكان  :قال .ايتقص البيع
  .احلالل فيه

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف

 األيام وهو غريب 
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 لفاسد باب البيع ا 

إذا اشترى جارية على أن ال يبيعها أو على أن ال خسارة عليه من مثنها فالبيع فاسد  :قال الشافعي 
ولو قبضها فأعتقها مل جيز عتقها وإن أولدها ردت إىل رهبا وكان عليه مهر مثلها وقيمة ولده يوم خرج 

بيع حىت ترد إىل األول فإن ماتت منها فإن مات الولد قبل احلكم أو بعده فسواء ولو كان باعها فسد ال
ولو اشترى زرعا واشترط على البائع حصاده كان  .فعليه قيمتها كان أكثر من الثمن الفاسد أو أقل

إردبا أو أيقصك إردبا كان  .بعين هذه الصربة كل أردب بدرهم على أن تزيدين :فاسدا ولو قال
شترط يف بيع السمن أن يزيه بظروفه ما جاز فاسدا وكل ما كان من هذا النحو فالبيع فيه فاسد ولو ا

وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز ولو اشترط اخليار يف البيع أكثر من ثالث بعد التفرق 
  .فسد البيع

  
 باب بيع الغرر  

أخربيا مالك عن أيب حازم بن دينار عن ابن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي 
 .وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن مثن عسب الفحل وال جيوز حبال :عن بيع الغرر قالوسلم هنى 



ومن بيوع الغرر عنديا بيع ما ليس عندك وبيع احلمل يف بطن أمه والعبد اآلبق والطري واحلوت قبل أن 
فاسد أجازه  يصادا وما أشبه ذلك ومما يدخل يف هذا املعىن أن يبيع الرجل عبدا لرجل ومل يوكله فالعقد

السيد أو مل جيزه كما اشترى آبقا فوجده مل جيز البيع أليه كان على فساد إذ مل يدر أجيده أو ال جيده 
وكذلك مشتري العبد بغري إذن سيده ال يدري أجييزه املالك أو ال جييزه ولو اشترى مائة ذراع من دار 

شاعة جاز وال جيوز بيع اللنب يف الضروع مل جيز جلهله باألذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا م
أليه جمهول كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللنب يف ضروعها إال بكيل وال جيوز بيع 

جيوز أن يشتريه إذا رآه  :قال املزين .املسك يف فأرة أليه جمهول ال يدري كم وزيه من وزن جلوده
  .بعينه حىت حييط به علما جزافا

  
 ID ' '   ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فصيح

 بست من شوال 
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
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 باب بيع حبل احلبلة واملالمسة واملنابذة وشراء األعمي  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع  :قال الشافعي 
ناقة مث تنتج اليت يف حبل احلبلة وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج ال



فإذا عقد البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد ال تنتج أبدا وقد هنى  :قال الشافعي .بطنها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع املالمسة واملنابذة واملالمسة عنديا أن يأيت الرجل بثوبه مطويا 

على أيه إذا وجب البيع فنظرك إليه  أبيعك هذا :فيلمسه املشتري أو يف ظلمة فيقول رب الثوب
اللمس ال خيار لك إذا يظرت إىل جوفه أو طوله وعرضه واملنابذة أن أيبذ إليك ثويب وتنبذ إيل ثوبك 

 .على أن كل واحد منهما باآلخر وال خيار إذا عرفنا الطول والعرض وكذلك أيبذه إليك بثمن معلوم

م أليه خيتلف يف الثمن باللون إال يف السلم بالصفة وإذا وال جيوز شراء األعمى وإن ذاق ماله طع :قال
يشبه أن يكون أراد الشافعي بلفظة األعمى الذي  :قال املزين .وكل بصريا يقبض له على الصفة

عرف األلوان قبل أن يعمى فأما من خلق أعمى فال معرفة له باأللوان فهو يف معىن من اشترى ما يعرف 
  .فتفهمه وال تغلط عليه طعمه وجيهل لويه وهو يفسده

  
 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأيفسهن أربعة 
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 ابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مط  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  



 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 البيع بالثمن اجملهول وبيع النجش وحنو ذلك باب  

أخربيا الدراوردي عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن  :قال الشافعي 
ومها وجهان أحدمها أن  :قال الشافعي .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيعتني يف بيعة

إىل سنة قد وجب لك بأيهما شئت أيا وشئت أيت قد بعتك هذا العبد بألف يقدا أو بألفني  :يقول
قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعين دارك  :والثاين أن يقول .فهذا بيع الثمن فهو جمهول

بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت يل دارك ألن ما يقص من كل واحد منهما مما باع ازداده فيما 
 :قال الشافعي .عليه وسلم عن النجشوهنى النيب صلى اهلل  .اشترى فالبيع يف ذلك مفسوخ

والنجش خديعة وليس من أخالق أهل الدين وهو أن حيضر السلعة تباع فيعطي هبا الشيء وهو ال يريد 
شراءها ليقتدي هبا السوام فيعطي هبا أكثر مما كايوا يعطون لو مل يعلموا سومه فهو عاص هلل بنهي 

 :وقال صلى اهلل عليه وسلم .فذ أليه غري النجشرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعقد الشراء يا

وبني يف معىن هني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يبيع على  :قال الشافعي .ال يبع على بيع بعض   



بيع أخيه أن يتواجبا السلعة فيكون املشتري مغتبطا أو غري يادم فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه 
ل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه بأن له اخليار قبل التفرق فيكون هذا إفسادا مثل سلعته أو خريا منها بأق

وكذلك املدلس عصى اهلل به  :قال املزين .وقد عصى اهلل إذا كان باحلديث عاملا والبيع فيه الزم
  .الثمن حرام على املدلس :قال الشافعي .والبيع فيه الزم وكذلك الثمن حالل

  
 ID ' '   م اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت العرب إمنا تلتز

 بلفظ املذكر 
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 سكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن ال  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :ريح بنقله يعميتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تص  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 باب النهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع  

قال رسول اهلل صلى  :أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسب عن أيب هريرة قال :افعيقال الش 
  :ال يبع حاضر لباد  وزاد غري الزهري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :اهلل عليه وسلم

فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عاملا باحلديث  :دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض  قال
دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض  يتبني أن   :فسخ ألن يف قوله صلى اهلل عليه وسلمومل ي

عقدة البيع جائزة ولو كايت مفسوخة مل يكن بيع حاضر لباد مينع املشتري شيئا من فضل البيع وإمنا 
عليها  كان أهل البوادي إذا قدموا بسلعهم يبيعوهنا بسوق يومهم للمؤية عليهم يف حبسها واحتباسهم

وال يعرف من قلة سلعته وحاجة الناس إليها ما يعلم احلاضر فيصيب الناس من بيوعهم رزقا وإذا توكل 
هلم أهل القرية املقيمون تربصوا هبا أليه ال مؤية عليهم يف املقام هبا فلم يصب الناس ما يكون يف بيع 

 :قال الشافعي .ان للبيع  ال تتلقوا الركب  :وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم .أهل البادية

 :قال .فمن تلقاها فصاحب السلعة باخليار بعد أن يقدم السوق    :ومسعت يف هذا احلديث

وهبذا يأخذ إن كان ثابتا وهذا دليل أن البيع جائز غري أن لصاحبها اخليار بعد قدوم السوق ألن شراءها 
  .النقص من الثمن فله اخليار من البدوي قبل أن يصري إىل موضع املتساومني من الغرر بوجه

  
 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أيه ملا ثبت 
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 لى األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل ع  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  



  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 اهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إر  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  

   
 

 3252 :صفحة 
 
   

 باب بيع وسلف  

وذلك أن  :قال الشافعي .اهلل عليه وسلم عن بيع وسلف هنى رسول اهلل صلى :قال الشافعي 
من سنته صلى اهلل عليه وسلم أن تكون األمثان معلومة والبيع معلوم فلما كنت إذا اشتريت منك دارا 

مبائة على أن أسلفك مائة كنت مل أشترها مبائة مفردة وال مبائتني واملائة السلف عارية له هبا منفعة 
ري معلوم وال خري يف أن يسلفه مائة على أن يقبضه خريا منها وال على أن يعطيه جمهولة وصار الثمن غ

إياها يف بلد كذا ولو أسلفه إياها بال شرط فال بأس أن يشكره فيقضيه خريا منها ولو كان له على 



رجل حق من بيع أو غريه حال فأخره به مدة كان له أن يرجع مىت شاء وذلك أيه ليس بإخراج شيء 
  .ه وال أخذ منه عوضا فيلزمه وهذا معروف ال جيب له أن يرجع فيهمن ملك

  
 باب تصرف الوصي يف مال موليه  

وأحب أن يتجر الوصي بأموال من يلي وال ضمان عليه قد اجتر عمر مبال يتيم  :قال الشافعي 
لوصي أن يشتري وأبضعت عائشة بأموال بين حممد بن أيب بكر يف البحر وهم أيتام تليهم وإذا كنا يأمر ا

  .مبال اليتيم عقارا أليه خري له مل جيز أن يبيع له عقارا إال لغبطة أو حاجة
  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :يوقال شيخنا ابو حممد الدمياط  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال ايتهى ما قاله وذك .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  



 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :سرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املف  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  

   
 

 3253 :صفحة 
 
   

 باب تصرف الرقيق  

ذا أدان العبد بغري إذن سيده مل يلزمه ما كان عبدا ومىت عتق اتبع به وكذلك ما أقر وإ :قال الشافعي 
به من جناية ولو أقر بسرقة من حرزها يقطع يف مثلها قطعناه وإذا صار حرا أغرمناه أليه أقر بشيئني 

مبا عليه فإذا أحدمها هلل يف يديه فأخذياه واآلخر للناس يف ماله وال مال له فأخرياه به كاملعسر يؤخره 
  .أفاد أغرمناه ومل جيز إقراره يف مال سيده

  
 باب بيع ما جيوز بيعه وما ال جيوز  

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب مسعود األيصاري  :قال الشافعي 
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضاريا يقص من   :وقال صلى اهلل عليه وسلم :ال الشافعيق 
وال حيل للكلب مثن حبال ولو جاز مثنه جاز حلوان الكاهن ومهر  :قال .أجره كل يوم قرياطان  

 البغي وال جيوز اقتناؤه إال لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان يف معناهم وما سوى ذلك مما
فيه منفعة يف حياته بيع وحل مثنه وقيمته وإن مل يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي 

والشاهني والصقر من اجلوارح املعلمة ومثل اهلر واحلمار اإليسي والبغل وغري ذلك مما فيه منفعة حيا 
لوزغان واخلنافس وما وكل ما ال منفعة فيه من وحش مثل احلدأة والرمخة والبغاثة والفأرة واجلرذان وا



أشبه ذلك فأرى واهلل أعلم أن ال جيوز شراؤه وال بيعه وال قيمة على من قتله أليه ال معىن للمنفعة فيه 
  .حيا وال مذبوحا فثمنه كأكل املال بالباطل

أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عبد اهلل بن أيب كثري أو ابن كثري الشك من املزين  :قال الشافعي 
أيب املنهال عن ابن عباس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قدم املدينة وهم يسلفون يف التمر عن 

من أسلف فليسلف يف كيل معلوم   :السنة ورمبا قال السنتني والثالث فقال صلى اهلل عليه وسلم
أس بالرهن قد أذن اهلل جل وعز يف الرهن والسلم فال ب :قال الشافعي .ووزن معلوم وأجل معلوم  

وإذا جاز السلم يف التمر السنتني والتمر قد يكون رطبا فقد دل على  :قال الشافعي .واحلميل فيه
أيه أجاز الرطب سلفا مضمويا يف غري حينه الذي يطيب فيه أليه إذا أسلف سنتني كان يف بعضها يف 

لذي أسلفه فيه قيل وإن فقد الرطب أو العنب حىت ال يبقى منه شيء يف البلد ا :قال .غري حينه
 :وقيل .املسلف باخليار بني أن يرجع مبا بقي من سلفه حبصته أو يؤخر ذلك إىل رطب قابل

 وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم  .ينفسخ حبصته
   
 

 3254 :صفحة 
 
حكيما عن بيع ما ليس عنده وأجاز السلف فدل أيه هنى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا مل يكن   

لك بيع األعيان فإذا أجازه صلى اهلل عليه وسلم بصفة مضمويا إىل أجل كان حاال أجوز مضمويا وذ
والذي اختار الشافعي أن ال يسلف  :قلت أيا :قال املزين .ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حاال

جزافا من ثياب وال غريها ولو كان درمها حىت يصفه بوزيه وسكته وبأيه وضح أو أسود كما يصف ما 
فقد أجاز يف موضع آخر أن يدفع سلعته غري مكيلة وال موزوية  :قلت أيا :قال املزين .فيه أسلم

وهذا أشبه بأصله والذي أحتج به يف جتويز السلم يف احليوان أن النيب صلى اهلل  :قال املزين .يف سلم
عشرين مجال عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوايا مضمويا وأن عليا رضي اهلل عنه باع مجال ب

وهذا من  :قلت أيا :قال املزين .إىل أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إىل أجل



ولو مل يذكرا يف السلم أجال فذكراه قبل أن  :قال الشافعي .اجلزاف العاجل يف املوصوف اآلجل
  .يتفرقا جاز ولو أوجباه بعد التفرق مل جيز

لثمن قبل أن يفارقه ويكون ما سلف فيه موصوفا وإن كان ما وال جيوز يف السلف حىت يدفع ا :قال 
يسألويك عن  :قال اهلل تبارك وتعاىل .سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم هبا وأجل معلوم جاز

األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج  فلم جيعل ألهل اإلسالم علما إال هبا فال جيوز إىل احلصاد والعطاء 
وال إىل فصح النصارى وقد يكون عاما يف شهر وعاما يف غريه على حساب  لتأخري ذلك وتقدميه

ينسئون فيه أياما فلو أجزياه كنا قد عملنا يف ديننا بشهادة النصارى وهذا غري حالل للمسلمني ولو 
وإن كان ما سلف فيه مما يكال أو يوزن  :قال .كان أجله إىل يوم كذا فحىت يطلع فجر ذلك اليوم

صيحاين أو  :معروفا عند العامة ويكون املسلف فيه مأمويا يف حمله فإن كان مترا قالمسيا مكياال 
مفتتا  101شامية أو ميسايية أو كذا وإن كان خيتلف يقص  :بردي أو كذا وإن كان حنطة قال

ومتاع الصيادلة كمتاع العطارين وال خري يف شراء شيء خالطه حلوم احليات من الدرياق ألن احليات 
وال ما خالطه لنب ما ال يؤكل حلمه من غري اآلمثيني ولو أقاله بعض السلم وقبض بعضا  حمرمات

وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار  :قال .ذلك املعروف وأجازه عطاء :قال ابن عباس .فجائز
عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغريه وال جيوز يف السلف 

كة وال التولية ألهنما بيع واإلقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل حمله أدىن من حقه أجزته وال أجعل الشر
  .للتهمة موضعا

  
   
 

 3255 :صفحة 
 
   

 باب ما ال جيوز السلم فيه  

وال جيوز السلم يف النبل أليه ال يقدرعلى ذرع ثخايتها لرقتها وال وصفه ما فيها من  :قال الشافعي 
وغريه وال يف اللؤلؤ وال يف الزبرجد وال الياقوت من قبل أين لو قلت لؤلؤة مدحرجة ريش وعقب 



صافية صحيحة مستطيلة وزهنا كذا فقد تكون الثقيلة الوزن وزن شيء وهي صغرية وأخرى أخف منها 
ء وهي كبرية متفاوتتني يف الثمن وال أضبط أن أصفها بالعظم وال جيوز السلم يف جوز وال رايج وال قثا

 :قال .وال بطيخ وال رمان وال سفرجل عددا لتباينها إال أن يضبط بكيل أو وزن فيوصف مبا جيوز

وأرى الناس تركوا وزن الرؤوس ملا فيها من الصوف وأطراف املشافر واملناخر وما أشبه ذلك أليه ال 
جلود الغنم  وال جيوز السلف يف :قال .يؤكل فلو حتامل رجل فأجاز السلف فيه مل جيز إال موزويا

وال جلود غريها وال إهاب من رق أليه ال ميكن فيه الذرع الختالف خلقته وال السلف يف خفني وال 
  .يعلني وال السلف يف البقول حزما حىت يسمي وزيا وجنسا وصغريا أو كبريا وأجال معلوما

  
 باب التسعري  

القاسم بن حممد عن عمر أيه مر أخربيا الدراوردي عن داود بن صاحل التمار عن  :قال الشافعي 
حباطب بن أيب بلتعة بسوق املصلى وبني يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرمهافسعر له مدين 

لقد حدثت بعري مقبلة من الطائف حتمل زبيبا وهم يعتربون سعرك فإما أن ترفع  :بدرهم فقال عمر
ما رجع عمر حاسب يفسه مث أتى فل .يف السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت

إن الذي قلت لك ليس بعزمية مين وال قضاء إمنا هو شيء أردت به اخلري  :حاطبا يف داره فقال له
وهذا احلديث مستقصى ليس  :قال الشافعي .ألهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع

ى بأول احلديث وآخره خبالف ملا روى مالك ولكنه روى بعض احلديث أو رواه من روى عنه وهذا أت
وبه أقول ألن الناس مسلطون على أمواهلم ليس ألحد أن يأخذها وال شيئا منها بغري طيب أيفسهم إال 

  .يف املواضع اليت تلزمهم وهذا ليس منها
  

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  

   
 

 3256 :صفحة 
 
   

 باب الزيادة يف السلف وضبط ما يكال وما يوزن  

لزم املسلف قبول مما سلف فيه أيه يأتيه به من جنسه فإن كان زائدا يصلح وأصل ما ي :قال الشافعي 
ملا يصلح له ما سلف فيه أجرب على قبضه وكايت الزيادة تطوعا فإن اختلف يف شيء من منفعة أو مثن 
كان له أن ال يقبله وليس له إال أقل ما تقع عليه الصفة وإن كايت حنطة فعليه أن يوفيه إياها يقية من 

تنب والقصل واملدر والزوان والشعري وغريه وليس عليه أن يأخذ التمر إال جافا ولو كان حلم طائر مل ال
يكن عليه أن يأخذ يف الوزن الرأس والرجلني من دون الفخذين أليه ال حلم عليها وإن كان حلم حيتان 

إن أعطاه مكان كيل مل يكن عليه أن يأخذ يف الوزن والرأس وال الذيب من حيث ال يكون عليه حلم و
وزيا أو مكان وزن كيال أو مكان جنس غريه مل جيز حبال أليه بيع السلم قبل أن يستوىف وأصل الكيل 
والوزن باحلجاز فكل ما وزن على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأصله الوزن وما كيل فأصله 

إن كان حناسا أو تربا أو عرضا غري الكيل وما أحدث الناس رد إىل األصل ولو جاءه حبقه قبل حمله ف
مأكول وال مشروب وال يف روح أجربته على أخذه وإن كان مأكوال أو مشروبا فقد يريد أكله وشربه 

جديدا وإن كان حيوايا فال غىن به عن العلف أو الرعي فال جنربه على أخذه قبل حمله أليه يلزمه فيه 
  .باب كله وقياسهمؤية إىل أن ينتهي إىل وقته فعلى هذا هذا ال

  
 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم

  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  



  :تت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثب  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 لتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا ت  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 السكيت وغريمها عن العرب وال  صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
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 باب الرهن  

 الرهن أذن اهلل جل ثناؤه بالرهن يف الدين والدين حق فكذلك كل حق لزم يف حني :قال الشافعي 
وال معىن للرهن حىت يكون  :قال .فرهان مقبوضة    :وما تقدم الرهن وقال اهلل تبارك وتعاىل



مقبوضا من جائز األمر حني رهن وحني أقبض وما جاز بيعه جاز رهنه وقبضه من مشاع وغريه ولو 
على أن تداينين أرهنك داري  :مات املرهتن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إىل وارثه ومنعه ولو قال

ال  :حدثنا الربيع عن الشافعي قال :قال .فداينه مل يكن رهنا حىت يعقد الرهن مع احلق أو بعده
وجيوز ارهتان احلاكم وويل احملجور عليه له ورهنهما  :قال .جيوز إال معه أو بعده فأما قبله فال رهن

ويرهتنا فهما ضامنان أليه ال فضل له يف  عليه يف النظر له وذلك أن يبيعا ويفضال ويرهتنا فأما أن يسلفا
السلف يعين القرض ومن قلت ال جيوز ارهتايه إال فيما يفضل من ويل ليتيم أو أب البن طفل أو مكاتب 

فالرهن  :قال .أو عبد مأذون له يف التجارة فال جيوز له أن يرهن شيئا ألن الرهن أماية والدين الزم
حيث جيوز أن يودعوا أمواهلم من الضرورة باخلوف إىل حتويل  يقص عليهم فال جيوز أن يرهنوا إال

أمواهلم أو ما أشبه ذلك ولو كان البنه الطفل عليه حق جاز أن يرهتن له شيئا من يفسه أليه يقوم مقامه 
يف القبض له وإذا قبض الرهن مل يكن لصاحبه إخراجه من الرهن حىت يربأ مما فيه من احلق ولو أكرى 

ه أو أعاره إياه مل ينفسخ الرهن ولو رهنه وديعة له يف يده وأذن له بقبضة فجاءت عليه الرهن من صاحب
ولو كان يف املسجد  :قال .مدة ميكنه أن يقبضه فيها فهو قبض ألن قبضه وديعة غري قبضه رهنا

أو  والوديعة يف بيته مل يكن قبضا حىت يصري إىل منزله وهي فيه وال يكون القبض إال ما حضره املرهتن
وكيله ال حائل دويه واإلقرار بقبض الرهن جائز إال فيما ال ميكن يف مثله فإن أراد الراهن أن حيلف 

املرهتن أيه قبض ما كان أقر له بقبضه أحلفته والقبض يف العبد والثوب وما حيول أن يأخذه مرهتنه من 
الشقص وشقص السيف يدي راهنه وقبض ما ال حيول من أرض ودار أن يسلم ال حائل دويه وكذلك 

أن حيول حىت يضعه الراهن واملرهتن على يدي عدل أو يدي الشريك ولو كان يف يدي املرهتن بغصب 
للراهن فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له يف قبضه فقبضه كان رهنا وكان مضمويا على الغاصب 

يشبه  :قلت أيا :زينقال امل .بالغصب حىت يدفعه إىل املغصوب منه أو يربئه من ضمان الغصب
أصل قوله إذا جعل قبض الغصب يف الرهن جائزا كما جعل قبضه يف البيع جائزا أن ال جيعل الغاصب 

  .يف الرهن ضامنا إذ الرهن عنده غري مضمون
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ولو رهنه دارين فقبض إحدامها ومل يقبض األخرى كايت املقبوضة رهنا دون  :قال الشافعي  

جبميع احلق ولو أصاهبا هدم بعد القبض كايت رهنا حباهلا وما سقط من خشبها أو طوهبا يعين  األخرى
اآلجر ولو رهنه جارية قد وطئها قبل القبض فظهر هبا محل أقر به فهي خارجة من الرهن ولو اغتصبها 

احلق فإن  بعد القبض فوطئها فهي حباهلا فإن افتضها فعليه ما يقصها يكون رهنا معها أو قصاصا من
أحبلها ومل يكن له مال غريها مل تبع ما كايت حامال فإذا ولدت بيعت دون ولدها وعليه ما يقصتها 

وال يكون إحباله  :قال .الوالدة وإن ماتت من ذلك فعليه قيمتها تكون رهنا أو قصاصا من احلق
قال  .ان معسرايعين إذا ك :قال املزين .هلا أكرب من عتقها وال مال له فأبطل العتق وتباع

فإن كايت تساوي ألفا واحلق مائة بيع منها بقدر املائة والباقي لسيدها وال توطأ وتعتق  :الشافعي
 .قد قطع بعتقها يف كتاب عتق أمهات األوالد :قلت أيا :قال املزين .مبوته يف قول من يعتقها

لو بيعت أم الولد مبا و :قال الشافعي .ويف األم أيه إذا أعتقها فهي حرة وقد ظلم يفسه :قال
أشبه بقوله أن ال تصري  :قلت أيا :قال املزين .وصفت مث ملكها سيدها فهي أم ولده بذلك الولد

ال يكون  :أم ولد له ألن قوله إن العقد إذا مل جيز يف وقته مل جيز بعده حىت يبتدأ مبا جيوز وقد قال
فهي يف معىن  :قلت أيا :قال املزين ولو أعتقها أبطلت عتقها :قال .إحباله هلا أكرب من عتقها

من أعتقها من ال جيوز عتقه فيها فهي رقيق حباهلا فكيف تعتق أو تصري أم ولد حبادث من شراء وهي يف 
ولو  :معىن من أعتقها حمجور مث أطلق عنه احلجر فهو ال جيعلها حرة عليه أبدا هبذا قال الشافعي

أعتقتها بإذيك وأيكر  :رهن ولو اختلفا فقال الراهنأحبلها أو أعتقها بإذن املرهتن خرجت من ال
املرهتن فالقول قوله مع ميينه وهي رهن وهذا إذا كان الراهن معسرا فأما إذا كان موسرا أخذ منه قيمة 

اجلارية والعتق والوالء له وتكون مكاهنا أو قصاصا ولو أقر املرهتن أيه أذن له بوطئها وزعم أن هذا 
 .دعاه الراهن فهو ابنه وهي أم ولد له وال يصدق املرهتن ويف األصل وال ميني عليهالولد من زوج هلا وا

أصل قول الشافعي أيه إن أعتقها أو أحبلها وهي رهن فسواء فإن مكان موسرا أخذت  :قال املزين
 منه القيمة وكايت رهنا مكاهنا أو قصاصا وإن كان معسرا مل يكن له إبطال الرهن بالعتق وال باإلحبال

وبيعت يف الرهن فلما جعلها الشافعي أم ولد أليه أحبلها بإذن املرهتن ومل تبع كأيه أحبلها وليست 



برهن فكذلك إذا كان موسرا مل تكن عليه قيمة أليه أحبلها بإذن املرهتن فال تباع كأيه أحبلها وليست 
 ولو وطئها املرهتن حد وولده منها رقيق ال  :قال الشافعي .برهن فتفهم
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يلحقه وال مهر إال أن يكون أكرهها فعليه مهر مثلها وال أقبل منه دعواه اجلهالة إال أن يكون أسلم   

حديثا أو ببادية يائية وما أشبهه ولو كان رهبا أذن له يف وطئها وكان جيهل درىء عنه احلد وحلق به 
  .أن عليه الغرم :دمهاويف املهر قوالن أح .الولد وكان حرا وعليه قيمته يوم سقط

قد  :قلت أيا :قال املزين .ال غرم عليه أليه أباحها له ومىت ملكها كايت أم ولد له :واآلخر 
وهم املزين يف هذا يف  :قال أبو حممد .مضى يف مثل هذا جوايب ال ينبغي أن تكون أم ولد له أبدا

كان الرهن إىل أجل فأذن للراهن ولو  :قال الشافعي .كتاب الربيع ومىت ملكها مل تكن له أم ولد
يف بيع الرهن فباعه فجائز وال يأخذ املرهتن من مثنه شيئا وال مكايه رهنا أليه أذن له ومل جيب له البيع 

أذيت لك على أن تعطيين مثنه  :وإن رجع يف اإلذن قبل البيع فالبيع مفسوخ وهو رهن حباله ولو قال
مع ميينه والبيع مفسوخ ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه مثنه  وأيكر الراهن الشرط فالقول قول املرهتن

 .مل يكن له بيعه أليه مل يأذن له إال على أن يعجله حقه قبل حمله والبيع مفسوخ به وهو رهن حباله

أشبه بقول الشافعي يف هذا املعىن أن ال يفسخ الشرط البيع ألن عقد البيع مل  :قلت أيا :قال املزين
لو أمرت رجال أن يبيع ثويب على أن له عشر مثنه فباعه أن البيع  :ط أال ترى أن من قولهيكن فيه شر

جائز ال يفسخه فساد الشرط يف الثمن وكذا إذا باع الراهن بإذن املرهتن فال يفسخه فساد الشرط يف 
و وينبغي إذا يفذ البيع على هذا أن يكون الثمن مكان الرهن أ :قلت أيا :قال املزين .العقد

فلو كان الرهن حبق حال فأذن له فباع ومل يشترط شيئا كان عليه أن  :قال الشافعي .يتقاصان
حقه من مثنه ولو رهنه أرضا من أرض اخلراج فالرهن مفسوخ  .يعطيه مثنه أليه وجب له بيعه وأخذ

تطوع ال ألهنا غري مملوكة فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن فهو رهن وإن أدى عنها اخلراج فهو م
يرجع به إال أن يكون دفعه بأمره فريجع به كرجل اكترى أرضا من رجل اكتراها فدفع املكتري الثاين 



كراءها عن األول فهو متطوع ولو اشترى عبدا باخليار ثالثا فرهنه قبلها فجائز وهو قطع خلياره 
قبل الثالث فتم له ملكه بعد وإجياب للبيع يف العبد وإن كان اخليار للبائع أو للبائع واملشتري فرهنه 

الثالث فالرهن مفسوخ أليه ايعقد وملكه على العبد غري تام وجيوز رهن العبد املرتد والقاتل فإن قتل 
بطل الرهن ولو أسلفه ألفا برهن مث سأله الراهن أن يزيده ألفا وجيعل الرهن األول رهنا هبا وباأللف 

ه باأللف األوىل كما لو تكارى دارا سنة بعشرة مث اكتراها األوىل ففعل مل جيز اآلخر أليه كان رهنا كل
 :قلت أيا :قال املزين .تلك السنة بعينها بشعرين مل يكن الكراء الثاين إال بعد فسخ األول

 وأجازه يف 
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ز أن القدمي وهو أقيس أليه أجاز يف احلق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده يف احلق رهنا فكذلك جيو  

ولو أشهد املرهتن أن هذا الرهن يف يده بألفني جازت الشهادة  :قال الشافعي .يزيده يف الرهن حقا
ولو رهن عبدا قد صارت يف عنقه جناية على  :قال الشافعي .يف احلكم فإن تصادقا فهو ما قاال

يف عنقه ولو آدمي أو يف مال فالرهن مفسوخ ولو أبطل رب اجلناية حقه أليه كان أوىل به حبق له 
كايت اجلناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا وهذا أكرب من أن يكون رهنه حبق مث رهنه بعد األول 
فال جيوز الرهن الثاين ولو ارهتنه فقبضه مث أقر الراهن أيه جىن قبل الرهن جناية ادعى هبا ففيها قوالن 

 :وقيل .ال تربأ ذمته من دين املرهتنأن القول قول الراهن أليه أقر حبق يف عنق عبده و :أحدمها

حيلف املرهتن ما علم فإذا حلف كان القول يف إقرار الراهن بأن عبده جىن قبل يرهنه واحدا من قولني 
أن العبد رهن وال يؤخذ من ماله شيء وإن كان موسرا أليه إمنا أقر يف شيء واحد حبقني  :أحدمها

بل الرهن وإذا فك من الرهن وهو له فاجلناية يف رقبته بإقرار لرجلني أحدمها من قبل اجلناية واآلخر من ق
سيده إن كايت خطأ أو شبه عمد ال قصاص وإن كايت عمدا فيها قصاصي مل يقبل قوله على العبد إذا 

أيه إذا كان موسرا أخذ من السيد األقل من قيمة العبد أو أرش اجلناية  :والقول الثاين .مل يقر هبا
عليه أليه يقر بأن يف عنق عبده حقا أتلفه على اجملين عليه برهنه إياه وكان كمن أعتق فيدفع إىل اجملين 



عبده وقد جىن وهو موسرا وأتلفه أو قتله فيضمن األقل من قيمته أو أرش اجلناية وهو رهن حباله وإمنا 
وهو يف  أتلف على اجملين عليه ال على املرهتن وإن كان معسرا فهو رهن حباله ومىت خرج من الرهن

قال  .ملكه فاجلناية يف عنقه وإن خرج من الرهن ببيع ففي ذمة سيده األقل من قيمته أو أرش جنايته
وهذا أصحها وأشبهها بقوله أليه هو والعلماء جممعة أن من أقر مبا يضره لزمه  :قلت أيا :املزين

حق فهو ضامن بعدوايه وقد ومن أقر مبا يبطل به حق غريه مل جيز على غريه ومن أتلف شيئا لغريه فيه 
 :وقد قال الشافعي هبذا املعىن .إن مل حيلف املرهتن على علمه كان اجملين عليه أوىل به منه :قال

لو أقر أيه أعتقه مل يضر املرهتن فإن كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا مكايه ولو كان معسرا 
ولو جىن بعد الرهن  :قال الشافعي .حر ومىت رجع إليه عتق أليه مقر أيه :قال .بيع يف الرهن

مث برئ من اجلناية بعفو أو صلح أو غريه فهو على حاله رهن ألن أصل الرهن كان صحيحا ولو دبره 
مث رهنه كان الرهن مفسوخا أليه أثبت له عتقا قد يقع قبل حلول الرهن فال يسقط العتق والرهن غري 

 رجه جائز وليس له أن يرجع يف التدبري إال بأن خي
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قلت أيا وقد  :قال املزين .إن دخلت الدار فأيت حر مث رهنه كان هكذا :من ملكه ولو قال له  

 .إن التدبري وصية فلو أوصى به مث رهنه أما كان جائزا فكذلك التدبري يف أصل قوله :قال الشافعي

دبر إن أدى بعد مويت كذا فهو حر أو آخر ما مسعناه منه ولو قال يف امل :وقد قال يف الكتاب اجلديد
  .وهبه هبة بتات قبض أو مل يقبض ورجع فهذا رجوع يف التدبري هذا يص قوله

فقد أبطل تدبريه بغري إخراج له من ملكه كما لو أوصى برقبته وذا رهنه فقد  :قلت أيا :قال املزين 
ق الذي عقده فيه فكيف يبطل أوجب للمرهتن حقا فيه فهو أوىل برقبته منه وليس لسيده بيعه للح

إن أدى كذا فهو حر أو وهبه ومل يقبضه املوهوب له حىت رجع يف هبته وملكه فيه  :التدبري بقوله
حباله وال حق فيه لغريه وال يبطل تدبريه بأن خيرجه من يده إىل يد من هو أحق برقبته منه وبيعه وقبض 

قال  .وقد شرحت لك يف كتاب املدبر فتفهمهمثنه يف دينه ومنع سيده من بيعه فهذا أقيس بقوله 



ولو رهنه عصريا حلوا كان جائزا فإن حال إىل أن يصري خال أو مرا أو شيئا ال يسكر  :الشافعي
كثريه فالرهن حباله فإن حال العصري إىل أن يسكر فالرهن مفسوخ أليه صار حراما ال حيل بيعه كما لو 

را مث صار خال من غري صنعة آدمي فهو رهن فإن صار خال رهنه عبدا فمات العبد فإن صار العصري مخ
وقال  .رهنتكه عصريا مث صار يف يديك مخرا :ولو قال .بصنعة آدمي فال يكون ذلك حالال

أن القول قول الراهن أليه حيدث كما حيدث العيب يف  :رهنتنيه مخرا ففيها قوالن أحدمها :املرهتن
أن القول قول املرهتن أليه مل يقر  :ن له والبيع الزم والثاينهذا أراق اخلمر وال ره :البيع ومن قال

أيه قبض منه شيئا حيل له ارهتايه حبال وليس كالعيب يف العبد الذي حيل ملكه والعيب به واملرهتن 
  .باخليار يف فسخ البيع

ا وال بأس أن يرهن اجلارية وهل :قال .هذا عندي أقيس ألن الراهن مدع :قلت أيا :قال املزين 
ولد صغري ألن هذا ليس بتفرقة ولو ارهتن خنال مثمرا فالثمر خارج من الرهن طلعا كان أو بسرا إال أن 

يشترطه مع النخل أليه عني ترى وما هلك يف يدي املرهتن من رهن صحيح وفاسد فال ضمان عليه وإذا 
البطيخ فإن كان احلق حاال رهنه ما يفسد من يومه أو غده أو مدة قصرية ال ينتفع به يابسا مثل البقل و

فجائز ويباع وإن كان إىل أجل يفسد إليه كرهته ومنعين من فسخه أن للراهن بيعه قبل حمل احلق على 
أن يعطي صاحب احلق حقه بال شرط فإن شرط أن ال يباع إىل أن حيل احلق فالرهن مفسوخ ولو رهنه 

يه قلعها أليه ال ضرر على األرض منها أرضا بال خنل فأخرجت خنال فالنخل خارج من الرهن وليس عل
 حىت حيل احلق فإن بلغت حق املرهتن مل 

   
 

 3262 :صفحة 
 
تقلع وإن مل تبلغ قلعت وإن فلس بديون الناس بيعت األرض بالنخل مث قسم الثمن على أرض بيضاء   

ولو رهنه  :قال .بال خنل وعلى ما بلغت بالنخل فأعطى املرهتن مثن األرض والغرماء مثن النخل
أحدثت فيها خنال وأيكر املرهتن ومل تكن داللة وأمكن ما قال  :أرضا وخنال مث اختلفا فقال الراهن

الراهن فالقول قوله مع ميينه مث كاملسألة قبلها ولو شرط للمرهتن إذا حل احلق أن يبيعه ملن جيز أن يبيع 



لو كان الشرط للعدل جاز بيعه ما مل لنفسه إال بأن حيضره رب الرهن فإن امتنع أمر احلاكم ببيعه و
يفسخا أو أحدمها وكالته ولو باع مبا يتغابن الناس مبثله فلم يفارقه حىت جاء من يزيده قبل الزيادة فإن 
مل يفعل فبيعه مردود وإذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حىت يقبضه املرهتن ولو مات الراهن فأمر احلاكم 

ن يدي العدل فاستحق الرهن مل يضمن احلاكم وال العدل أليه أمني عدال فباع الرهن وضاع الثمن م
وأخذ املستحق متاعه واحلق والثمن يف ذمة امليت والعهدة عليه كهي لو باع على يفسه فليس الذي بيع 

له الرهن من العهدة بسبيل ولو باع العدل فقبض الثمن فقال ضاع فهو مصدق وإن قال دفعته إىل 
املرهتن فالقول قوله وعلى الدافع البينة ولو باع بدين كان ضامنا ولو قال له املرهتن وأيكر ذلك 

بع بدراهم مل يبع بواحد منهما حلق املرهتن يف مثن الرهن وحق الراهن  :بع بديايري واآلخر :أحدمها
ل العدل يف رقبته ومثنه وجاء احلاكم حىت يأمره بالبيع بنقد البلد مث يصرفه فيما الرهن فيه وإن تغريت حا

فأيهما دعا إىل إخراجه كان ذلك له وإن أراد العدل رده ومها حاضران فذلك له ولو دفعه بغري أمر 
احلاكم من غري حمضرمها ضمن وإن كايا بعيدي الغيبة مل أر أن يضطره على حبسه وإمنا هي وكالة 

لقصاص فإن عفا فال ليست له فيها منفعة وأخرجه احلاكم إىل عدل ولو جىن املرهون على سيده فله ا
فإن  .دين له على عبده وهو رهن حباله فإن جىن عبده املرهون على عبد له آخر مرهون فله القصاص

عفا على مال فاملال مرهون يف يدي مرهتن العبد اجملين عليه حبقه الذي به أجزت لسيد العبد أن يأخذ 
و بال مال أليه ال يكون يف العبد مال حىت اجلناية من عنق عبده اجلاين وال مينع املرهتن السيد من العف

خيتاره الويل وما فضل بعد اجلناية فهو رهن وإقرار العبد املرهون مبا فيه قصاص جائز كالبينة وما ليس 
فيه قصاص فإقراره باطل وإذا جىن العبد يف الرهن قيل لسيده إن فديته جبميع اجلناية فأيت متطوع وهو 

يته فإن تطوع املرهتن مل يرجع هبا على السيد وإن فداه بأمره على أن رهن وإن مل تفعل بيع يف جنا
هذا أوىل من قوله ال جيوز أن يزداد  :قلت أيا :قال املزين .يكون رهنا به مع احلق األول فجائز

 فإن  :قال الشافعي .حقا يف الرهن الواحد
   
 

 3263 :صفحة 
 



لغا فهو آمث وال شيء عليه وإن كان صبيا أو أعجميا كان السيد أمر العبد باجلناية فإن كان يعقل با  
فبيع يف اجلناية كلف السيد أن يأيت مبثل قيمته يكون رهنا مكايه ولو أذن له برهنه فجىن فبيع يف اجلناية 

فأشبه األمرين أيه غري ضامن وليس كاملستعري الذي منفعته مشغولة خبدمة العبد عن معريه وللسيد يف 
بده واخلصم فيما جىن على العبد سيده فإن أحب املرهتن حضر خصومته فإذا قضى الرهن أن يستخدم ع

له بشيء أخذه رهنا ولو عفا املرهتن كان عفوه باطال ولو رهنه عبدا بديايري عبدا حبنطة فقتل أحدمها 
صاحبه كايت اجلناية هدرا وأكره أن يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما وأجربه على أن يضعهما 

يدي مسلم وال بأس برهنه ما سوامها رهن النيب صلى اهلل عليه وسلم درعه عند أيب الشحم على 
إن الرهن يف املصحف والعبد املسلم من  :يف غري كتاب الرهن الكبري :قال الشافعي .اليهودي

  .النصراين باطل
  
 باب اختالف الراهن واملرهتن  

رهن أيه زيادة وثيقة لصاحب احلق وأيه ليس باحلق ومعقول إذا أذن اهلل جل وعز بال :قال الشافعي 
بعينه وال جزءا من عدده ولو باع رجال شيئا على أن يرهنه من ماله ما يعرفايه يضعايه على يدي عدل 
أو على يدي املرهتن كان البيع جائزا ومل يكن الرهن تاما حىت يقبض املرهتن ولو امتنع الراهن أن يقبضه 

ع باخليار يف إمتام البيع بال رهن أو رده أليه مل يرض بذمته دون الرهن وهكذا لو الرهن مل جيربه والبائ
باعه على أن يعطيه محيال بعينه فلم يتحمل له فله رد البيع وليس للمشتري رد البيع أليه مل يدخل عليه 

هذا  :اقلت أي :قال املزين .يقص يكون له به اخليار ولو كايا جهال الرهن أو احلميل فالبيع فاسد
عندي غلط الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز لعلمهما به وللبائع اخليار إن شاء أمت البيع بال رهن وإن 

أرهنك أحد  :ولو قال :قال الشافعي .شاء فسخ لبطالن الوثيقة يف معىن قوله وباهلل التوفيق
ن بعد القبض بالرهن عيبا عبدي كان فاسدا ال جيوز إال معلوما يعرفايه مجيعا بعينه ولو أصاب املرهت

كان به قبل القبض فأيا أفسخ البيع وقال الراهن بل حدث بعد القبض فالقول قول الراهن مع  :فقال
قال  .ميينه إذا كان مثله حيدث ولو قتل الرهن برق أو قطع بسرقةقبل القبض كان له فسخ البيع

حلميل غري فاسد وإمنا له اخليار يف فسخ يف هذا دليل أن البيع وإن جهال الرهن أو ا :قلت أيا :املزين
وإن كان حدث ذلك بعد  :قال الشافعي .البيع أو إثباته جلهله بالرهن أو احلميل وباهلل التوفيق



القبض مل يكن له فسخ البيع ولو مات يف يديه وقد دلس له فيه بعيب قبل أن خيتار فسخ البيع مل يكن 
 له أن خيتار ملا فات من 

   
 

 3264 :صفحة 
 
الرهن ولو مل يشترطا رهنا يف البيع فتطوع املشتري فرهنه فال سبيل له إىل إخراجه من الرهن وبقي   

من احلق شيء ولو اشترطا أن يكون املبيع يفسه رهنا فالبيع مفسوخ من قبل أيه مل ميلكه املبيع إال بأن 
ين يف األجل ففعال فالرهن يكون حمبوسا على املشتري ولو قال الذي عليه احلق أرهنك على أن تزيد

مفسوخ واحلق األول حباله ويرد ما زاده وإذا أقر أن املوضوع على يديه قبض الرهن جعلته رهنا ومل 
ومجلة قوله يف  :قلت أيا :قال املزين .أقبل قول العدل مل أقبضه وأيهما مات قام وارثه مقامه

لقول قول املرهتن يف الرهن فيما يشبه وال يشبه اختالف الراهن واملرهتن أن القول قول الراهن يف احلق وا
رهنتماين  :ولو قال رجل لرجلني :قال الشافعي .وحيلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه

عبدكما هذا مبائة وقبضته منكما فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر كان يصفه رهنا خبمسني ويصفه خارجا 
وى املرهتن وكان عدال حلف املرهتن معه من الرهن فإن شهد شريك صاحب يصف العبد عليه بدع

وكان يصيبه منه رهنا خبمسني وال معىن يف شهادته يردها به وإذا كايت له على رجل ألفان إحدامها 
هي  :هي اليت يف الرهن وقال املرهتن :برهن واألخرى بغري رهن فقضاه ألفا مث اختلفا فقال القاضي

ولو قال رهنته هذه الدار اليت يف يديه بألف ومل أدفعها إليه  اليت بال رهن فالقول قول القاضي مع ميينه
فغصبنيها أو تكاراها مين رجل وأيزله فيها أو تكاراها هو مين فنزهلا ومل أسلمها رهنا فالقول قوله مع 

  .ميينه

وقد روي عن أيب هريرة  :قال الشافعي :أخربين املزين قال :حدثنا إبراهيم بن حممد قال :قال 
ومعىن  :قال املزين .الرهن مركوب وحملوب    :اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال عن رسول

هذا القول أن من رهن ذات در وظهر مل مينع الراهن من ظهرها ودرها وأصل املعرفة هبذا الباب أن 
للمرهتن حقا يف رقبة الرهن دون غريه وما حيدث مما يتميز منه غريه وكذلك سكىن الدور وزروع 



 وغريها فللراهن أن يستخدم يف الرهن عبده ويركب دوابه ويؤاجرها وحيلب درها وجيز األرضني
صوفها وتأوي بالليل إىل مرهتنها أو إىل يدي املوضوعة على يديه وكل ولد أمة ويتاج ماشية ومثر 

شجرة وخنلة فذلك كله خارج من الرهن يسلم للراهن وعليه مؤية رهويه ومن مات من رقيقه فعليه 
ه والفرق بني األمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبني الرهن أيه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث كفن

الولد يف غري ملكه وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد يف ملكه إال أيه حمول دويه حلق حبس به 
 لغريه كما يؤاجرها فتكون حمتبسة حبق غريه وإن ولدت مل 

   
 

 3265 :صفحة 
 
ولدها يف ذلك معها والرهن كالضمني ال يلزم إال من أدخل يفسه فيه وولد األمة مل يدخل يف يدخل   

الرهن قط وأكره رهن األمة إال أن توضع على يدي امرأة ثقة وليس للسيد أخذها للخدمة خوفا أن 
متميز منها  حيبلها وما كايت من زيادة ال تتميز منها مثل اجلارية تكرب والثمرة تعظم وحنو ذلك فهو غري

وهي رهن كلها ولو كان الرهن ماشية فأراد الراهن أن ينزى عليها أو عبدا صغريا فأراد أن خيتنه أو 
احتاج إىل شرب دواء أو فتح عرق أو الدابة إىل توديج أو تبزيغ فليس للمرهتن أن مينعه مما فيه للرهن 

  .منفعة ومينعه مما فيه مضرة
  
 باب رهن املشترك  

وإذا رهناه معا عبدا مبائة وقبض املرهتن فجائز وإن أبرأ أحدمها مما عليه فنصفه خارج  :فعيقال الشا 
من الرهن ولو رهنه من رجلني مبائة وقبضاه فنصفه مرهون لكل واحد منهما خبمسني فإن أبرأه أحدمها 

ذي افتك أو قبض منه يصف املائة فنصفه خارج من الرهن ولو كان الرهن مما يكال أو يوزن كان لل
يصفه أن يقاسم املرهتن بإذن شريكه وال جيوز أن يأخذ رجل لرجل يف أن يرهن عبده إال بشيء معلوم 
أو أجل معلوم فإن رهنه بأكثر مل جيز من الرهن شيء ولو رهنه مبا أذن له مث أراد أخذه بافتكاكه وكان 

د ذلك الغرمي أسلم عبده املرهون احلق حاال كان ذلك له وتبع يف ماله حىت يويف الغرمي حقه ولو مل ير
وإن كان أذن له إىل أجل معلوم مل يكن له أن يأخذه بافتكاكه إال إىل حمله ولو رهن عبده رجلني وأقر 



لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه وليس 
قول قول الراهن وال ميني عليه ولو أيكر أيهما الرهن يف يدي واحد منهما فصدق الراهن أحدمها فال

أول أحلف وكان الرهن مفسوخا وكذلك لو كان يف أيديهما معا وإن كان يف يدي أحدمها وصدق 
ال يصدق ألن الذي يف يديه العبد ميلك  :يصدق واآلخر :الذي ليس يف يديه ففيها قوالن أحدمها

أصحهما أن يصدق أليه حق من احلقوق  :قلت أيا :قال املزين .بالرهن مثل ما ميلك املرهتن غريه
مث رأيت أن القول قول املرهتن الذي هو يف يديه  :قال املزين .اجتمع فيه إقرار املرهتن ورب الرهن

ألن الراهن مقر له أيه أقبضه اياه يف مجلة قوله وله فضل يديه على صاحبه فال تقبل دعوى الراهن عليه 
  .كل واحد منهما قد قبضه فيعلم بذلك أن قبض صاحبه قبله إال أن يقر الذي يف يديه أن

  
 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه
 والزخمشري فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  

   
 

 3266 :صفحة 
 
   

 باب رهن األرض  

إذا رهن أرضا ومل يقل ببنائها وشجرها فاألرض رهن دون بنائها وشجرها ولو رهن  :قال الشافعي 
شجرا وبني الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض وال يدخل يف الرهن إال ما مسى وإذا رهن مثرا قد 

ز أن يباع وكذلك إذا بلغت خرج من خنلة قبل أن حيل بيعه ومعه النخل فهما رهن ألن احلق لو حل جا
هذه الثمرة قبل حمل احلق وبيعت خري الراهن بني أن يكون مثنها مرهويا مع النخل أو قصاصا إال أن 

تكون هذه الثمرة تيبس فال يكون له بيعها إال بإذن الراهن ولو رهنه الثمر دون النخل طلعا أو مؤبرة أو 



أن للمرهتن إذا حل حقه قطعها وبيعها فيجوز الرهن ألن قبل بدو صالحها مل جيز الرهن إال أن يتشارطا 
املعروف من الثمر أيه يترك إىل أن يصلح أال ترى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار 
حىت يبدو صالحها ملعرفة الناس أهنا تترك إىل بدو صالحها وكذلك احلكم يف كل مثرة وزرع قبل بدو 

يعه فال جيوز رهنه وإن كان من الثمر شيء خيرج فرهنه وكان خيرج بعده غريه صالحها فما مل حيل ب
منه فال يتميز اخلارج األول املرهون من اآلخر مل جيز ألن الرهن ليس مبعروف إال أن يشترطا أن يقطع 

 :ايف مدة قبل أن يلحقه الثاين فيجوز الرهن فإن ترك حىت خيرج بعده مثرة ال تتميز ففيها قوالن أحدمه

أيه ال يفسد والقول قول الراهن يف قدر الثمرة املختلطة  :والثاين .أيه يفسد الرهن كما يفسد البيع
من  املرهوية كما لو رهنه حنطة فاختلطت حبنطة للراهن كان القول قوله يف قدر املرهوية من املختلطة 

الكتاب يف باب مثر احلائط  هذا أشبه بقوله وقد بينته يف هذا :قلت أيا :قال املزين .هبا مع ميينه
وينبغي أن يكون القول يف الزيادة قول املرهتن ألن الثمرة يف يديه والراهن  :قلت أيا .يباع أصله

قال  .مدع قدر الزيادة عليه فالقول قول الذي هي يف يديه مع ميينه يف قياسه عندي وباهلل التوفيق
ا وجدادها وتشميسها كما يكون عليه يفقة وإذا رهنه مثرة فعلى الراهن سقيها وصالحه :الشافعي

العبد وليس للراهن وال للمرهتن قطعها قبل أواهنا إال بأن يرضيا به وإذا بلغت إباهنا فأيهما أراد قطعها 
جرب اآلخر على ذلك أليه من صالحها فإن أىب املوضوعة على يديه أن يتطوع بأن يضعها يف منزله إال 

زل حترز فيه ألن ذلك من صالحها فإن جئت به وإال اكتري عليك بكراء قيل للراهن عليك هلا من
  .منها
  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 وغري ذلك باب ما يفسل الرهن من الشرط وما ال يفسده  

 :إن اشترط املرهتن من منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ولو كايت له ألف فقال :قال الشافعي 

بعين عبدا بألف  :ولو قال له .زدين ألفا على أن أرهنك هبما معا رهنا يعرفايه كان الرهن مفسوخا
الرهن مفسوخا ولو على أن أعطيك هبا وباأللف اليت لك علي بال رهن داري رهنا ففعل كان البيع و

أسلفه ألفا على أن يرهنه هبا رهنا وشرط املرهتن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل ألن ذلك زيادة يف 
السلف ولو كان اشترى منه على هذا الشرط فالبيع باخليار يف فسخ البيع أو إثباته والرهن ويبطل 

د بشرط وغريه أيه ال جيوز أصل قول الشافعي أن كل بيع فاس :قلت أيا :قال املزين .الشرط
ولو اشترط على املرهتن أن ال يباع الرهن عند حمل  :قال الشافعي .وإن أجيز حىت يبتدأ مبا جيوز

احلق إال مبا يرضي الراهن أو حىت يبلغ كذا أو بعد حمل احلق بشهر أو حنو ذلك كان الرهن فاسدا حىت 
على أن ما أمثرت أو ماشية على أن ما يتجت ال يكون دون بيعه حائل عند حمل احلق ولو رهنه خنال 

فهو داخل يف الرهن كان الرهن من النخل واملاشية رهنا ومل يدخل معه مثر احلائط وال يتاج املاشية إذا 
كان الرهن حبق واجب قبل الرهن وهذا كرجل رهن من رجل دارا على أن يرهنه أخرى غري أن البيع 

قلت  :قال املزين .ن البائع باخليار أليه مل يتم له الشرطإن وقع على هذا الشرط فسخ الرهن وكا
وقال يف موضع آخر هذا جائز يف قول من أجاز أن يرهنه عبدين فيصيب أحدمها حرا فيجيز  :أيا

  .اجلائز ويرد املردود

قال  .وفيها قول آخر يفسد كما يفسد البيع إذا مجعت الصفقة جائزا وغري جائز :قال املزين 
 :وقد قال .ما قطع به وأثبته أوىل وجواباته يف هذا املعىن بالذي قطع به شبيه :أيا قلت :املزين

لو تبايعا على أن يرهنه هذا العصري فرهنه إياه فإذا هو من ساعته مخر فله اخليار يف البيع أليه مل يتم له 
رضي كان قد رهنتكه مبا فيه وقبضه املرهتن و :ولو دفع إليه حقا فقال :قال الشافعي .الرهن

احلق رهنا وما فيه خارجا من الرهن إن كان فيه شيء جلهل املرهتن مبا فيه وأما اخلريطة فال جيوز الرهن 
فيها إال بأن يقول دون ما فيها وجيوز يف احلق ألن الظاهر من احلق أن له قيمة والظاهر من اخلريطة أن 

ضامن للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغري ال قيمة هلا وإمنا يراد ما فيها ولو شرط على املرهتن أيه 
  .مضمون



  
 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أيه ملا ثبت 
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
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 باب ضمان الرهن  

أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن ابن املسيب  :قال الشافعي 
ال يغاق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه   :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

معناه من  وعليه غرمه  ووصله ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله أو مثل
وفيه دليل أيه غري مضمون إذ قال النيب صلى اهلل عليه  :قال الشافعي .حديث ابن أيب أييسة

له   :الرهن من صاحبه فمن كان منه شيء فضمايه منه ال من غريه  مث أكده بقوله  :وسلم
رهم يساوي غنمه وعليه غرمه  وغنمه سالمته وزيادته وغرمه عطبه ويقصايه أال ترى لو ارهتن خامتا بد

ذهب درهم املرهتن باخلامت زعم أيه غرمه على املرهتن ألن درمهه ذهب  :درمها فهلك اخلامت فمن قال
وكان الراهن برئيا من غرمه أليه قد أخذ مثنه من املرهتن ومل يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول اهلل 

ق الرهن  ال يستحقه املرهتن ال يغل  :وقوله صلى اهلل عليه وسلم :قال .صلى اهلل عليه وسلم
ملك الرهن لربه واملرهتن غري متعد بأخذه وال  :قال الشافعي .بأن يدع الراهن قضاء حقه عند حمله

خماطر بارهتايه أليه لو كان إذا هلك بطل ماله كان خماطرا مباله وإمنا جعله اهلل تبارك وتعاىل وثيقة له 
وما ظهر  :قال الشافعي .مضمويا يف مجيع مال غرميهوكان خريا له ترك االرهتان بأن يكون ماله 



هالكه وخفي سواء ال يضمن املرهتن وال املوضوع على يديه من الرهن شيئا إال فيما يضمنان فيه من 
  الوديعة بالتعدي فإن

 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل
 ليها أجري ع

  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 ا عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأم  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
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 تفليس كتاب ال 

أخربيا ابن أيب فديك عن  :قال الشافعي :مسعت املزين قال :حدثنا حممد بن عاصم قال :قال 
حدثين أبو املعتمر بن عمر بن يافع عن خلدة أو ابن خلدة الزرقي الشك من املزين  :ابن أيب ذئب قال

  :ليه وسلمهذا الذي قضى فيه رسول اهلل صلى اهلل ع :عن أيب هريرة أيه رأى رجال أفلس فقال

ويف ذلك  :قال الشافعي  .أميا رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه  
ويقال ملن قبل  :قال الشافعي .بيان أيه جعل له يقض البيع األول إن شاء إذا مات أو أفلس

على احلي  قد حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم بالشفعة :احلديث يف املفلس يف احلياة دون املوت
فحكمتم هبا على ورثته فكيف مل حتكموا يف املفلس يف موته على ورثته كما حكمتم عليه يف حياته 

فقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوا وأكثر حال الوارث أن ال يكون له إال ما 
جعله النيب صلى  وال أجعل للغرماء منعه بدفع الثمن وال لورثة امليت وقد :قال الشافعي .للميت

وقال يف احملبس إذا هلك أهله رجع إىل  :قلت أيا :قال املزين .اهلل عليه وسلم أحق به منهم
أقرب الناس إىل احملبس فقد جعل ألقرب الناس باحملبس يف حياته ما مل جيعل للمحبس وهذا عندي غري 

سواء إن شاء أخذها جبميع وإن تغريت السلعة بنقص يف بدهنا بعور أو غريه أو زادت ف :قال .جائز
الثمن وإن شاء تركها كما تنقض الشفعة هبدم من السماء إن شاء أخذها جبميع الثمن وإن شاء 

ولو باعه خنال فيه مثر أو طلع قد أبر واستثناه املشتري وقبضها وأكل الثمر أو أصابته  :قال .تركها
اء يف حصة الثمر يوم قبضه وال يوم أكله جائحة مث فلس أو مات فإيه يأخذ عني ماله ويكون أسوة الغرم

ولو باعها مع مثر فيها قد اخضر مث فلس والثمر رطب أو متر أو باعه  :قال .وال يوم أصابته اجلائحة
زرعا مع أرض خرج أو مل خيرج مث أصابه مدركا أخذه كله ولو باعه حائطا ال مثر فيه أو أرضا ال زرع 

قد أبر واألرض قد زرعت كان له اخليار يف النخل واألرض فيها مث فلس املشتري فإن كان النخل 
وتبقى الثمار إىل اجلداد والزرع إىل احلصاد إن أراد الغرماء تأخري ذلك وإن شاء ضرب مع الغرماء وإن 
أراد الغرماء بيع الثمر قبل اجلداد والزرع بقال فذلك هلم وكذلك لو باعه أمة فولدت مث أفلس كايت له 

الولد للغرماء وإن كايت حبلى كايت له حبلى ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل األمة إن شاء و



اإلبار كالوالدة وإذا مل تؤبر فهي كاحلامل مل تلد ولو باعه خنال ال مثر فيها مث أمثرت فلم تؤبر حىت أفلس 
 يس فلم خيتر البائع حىت أبرت كان له النخل دون الثمرة أليه ال ميلك عني ماله إال بالتفل
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واالختيار وكذلك كل ما كان خيرج من مثر الشجر يف أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه فإذا   

اختر عني مايل قبل اإلبار  :ايشق فمثل النخل يؤبر وإذا مل ينشق فمثل النخل مل يؤبر ولو قال البائع
صدقه الغرماء مل أجعل هلم من الثمر شيئا وأيكر املفلس فالقول قوله مع ميينه وعلى البائع البينة وإن 

ألهنم أقروا به للبائع وأجعله للغرمي سوى من صدق البائع وحياصهم فيما بقي إال أن يشهد من الغرماء 
عدالن فيجوز وإن صدته املفلس وكذبه الغرماء فمن أجاز إقراره أجازه ومن مل جيزه مل جيزه وأحلف له 

بعض ماله كان له حبصته ويضرب مع الغرماء يف بقيته ولو كايت دارا الغرماء الذين يدفعويه ولو وجد 
فبنيت أو أرضا فغرست خريته بني أن يعطي العمارة ويكون ذلك له أو يكون له األرض والعمارة تباع 

وقال يف موضع  .للغرماء إال أن يشاء املفلس والغرماء أن يقبعوا ويضمنوا ما يقص القلع فيكون هلم
قال  .خذ العمارة وأىب الغرماء أن يقلعوها مل يكن له إال الثمن حياص به الغرماءإن مل يأ :آخر
قلت أيا األول عندي بقوله أشبه وأوىل أليه جيعل الثوب إذا صبغ لبائعه يكون به شريكا  :املزين

  .وكذلك األرض تغرس لبائعها يكون هبا شريكا

وبقي أحد العبدين ومها سواء كان له يصف  قا ل الشافعي ولو كايا عبدين مبائة فقبض يصف الثمن 
الثمن ويصف الذي قبض مثن اهلالك كما لو رهنهما مبائة فقبض تسعني وهلك أحدمها كان اآلخر رهنا 

أصل قوله أن ليس الرهن من البيع بسبيل ألن الرهن معىن واحد  :قلت أيا :قال املزين .بالعشرة
قي من مثن السلعة يف التفليس درهم مل يرجع يف ولو ب :قال .مبعىن واحد ما بقي من احلق شيء
ولو أكراه أرضا ففلس والزرع بقل يف أرضه كان  :قال الشافعي .قوله من السلعة إال بقدر الدرهم

لصاحب األرض أن حياص الغرماء بقدر ما أقامت األرض يف يديه إىل أن أفلس ويقلع الزرع عن أرضه 
عوا إليه إجارة مثل األرض إىل أن يستحصد الزرع ألن الزارع إال أن يتطوع املفلس والغرماء بأن يدف



إن تطوعتم بأن تنفقوا عليه حىت  :كان غري متعد وإن كان ال يستغين عن السقي قيل للغرماء
يستحصد الزرع فتأخذوا يفقتكم مع مالكم بأن يرضاه صاحب الزرع وإن مل تشاءوا وشئتم البيع 

فخلطه مبثله أو أردأ منه فله أن يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن وإن  و ان باعه زيتا :قال .فبيعوه حباله
ال سبيل له إليه أليه ال يصل إىل ماله إال زادأ مبال غرميه وهو  :خلطه بأجود منه ففيهما قوالن أحدمها

أصح وبه أقول وال يشبه الثوب يصبغ وال السويق يلت ألن هذا عني ماله فيه زيادة والذائب إذا اختلط 
أن ينظر إىل قيمة زيته واملخلوط به متميزين مث  :والقول الثاين .لب حىت ال يوجد عني مالهايق

 يكون شريكا 
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هذا أشبه بقوله أليه جعل  :قلت أيا :قال املزين .بقدر قيمة زيته أو يضرب مع الغرماء بزيته  

يصبغ وال ميكن فيه التمييزعني ماله فلما  زيته إذا خلط بأردأ وهو ال يتميز عني ماله كما جعل الثوب
قدرعلى قسم الزيت بكيل أو وزن بال ظلم قسمه وملا مل يقدر على قسم الثوب والصبغ أشركهما فيه 
بالقيمة فكذلك ال مينع خلط زيته بأجود منه من أن يكون عني ماله فيه ويف قسمه ظلم ومها شريكان 

يأخذها  :وبه أقول .نها ففيها قوالن أحدمهافإن كان حنطة فطح :قال الشافعي .بالقيمة
وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره يأخذه وللغرماء  :قال .ويعطي قيمة الطحن أليه زائد على ماله

زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد مخسة دراهم كان القصار شريكا فيه بدرهم والغرماء بأربعة دراهم 
دراهم وزاد درمها كان شريكا يف الثوب بدرهم وضرب شركاء هبا وبيع هلم فإن كايت أجرته مخسة 

 .أن القصار غرمي بأجرة القصارة ألهنا أثر ال عني :والقول اآلخر .مع الغرماء بأربعة وهبذا أقول

هذا أشبه بقوله وإمنا البياض يف الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام  :قلت أيا :قال املزين
 جيعل الزيادة للبائع يف ذلك عني ماله فكذلك زيادة القصارة والعلف وكرب الويل عن السقي وهو ال

ليست عني ماله وقد قال يف األجري يبيع يف حايوت أو يرعى غنما أو يروض دواب فاألجري أسوة 
الغرماء فهذه الزيادات عن هذه الصناعات اليت هي آثار ليست بأعيان مال حكمها عندي يف القياس 



قال الشافعي ولو تبايعا باخليار ثالثا ففلسا أو  .ا شيئا فيترك هلا القياسواحد إال أن ختص السنة منه
أحدمها فلكل واحد منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء أليه ليس ببيع مستحدث فإن أخذه دون 

صفته مل يكن ذلك له إال أن يرضى الغرماء ولو أسلفه فضة بعينها يف طعام مث فلس كان أحق بفضته 
ارا مث فلس املكري فالكراء لصاحبه فإذا مت سكناه بيعت للغرماء ولو أكراه سنة ومل يقبض ولو أكرى د

الكراء مث فلس املكتري كان للمكري فسخ الكراء ولو قسم احلاكم ماله بني غرمائه مث قدم آخرون رده 
ع منه حق عليهم باحلصص وإذا أراد احلاكم بيع متاعه أو رهنه أحضره أو وكيله ليحصي مثن ذلك فيدف

ارتضوا مبن يكون على يديه الثمن ومبن ينادى على  :الرهن من ساعته وينبغي أن يقول لغرماء املفلس
متاعه فيمن يزيد وال يقبل الزيادة إال من ثقة وأحب أن يرزق من ويل هذا من بيت املال فإن مل يكن 

و جيد ثقة يعمل بغري جعل ويباع ومل يعمل إال جبعل شاركوه فإن مل يتفقوا اجتهد هلم ومل يعط شيئا وه
يف موضع سوقه وما فيه صالح مثن املبيع وال يدفع إىل من اشترى شيئا حىت يقبض الثمن وما ضاع من 

 الثمن فمن مال املفلس ويبدأ يف البيع باحليوان ويتأىن 
   
 

 3272 :صفحة 
 
اإلمام ثقة يسلفه املال حاال مل باملساكن بقدر ما يرى أهل البصر هبا أهنا قد بلغت أمثاهنا وإن وجد   

جيعله أماية وينبغي إذا رفع إليه أن يشهد أيه وقف ماله عنه فإذا فعل ذلك مل جيز له أن يبيع وال يهب 
  .أيه موقوف فإن فضل جاز فيه ما فعل :وما فعل من هذا ففيه قوالن أحدمها

إن كاتبه بعد الوقف  قد قطع يف املكاتب :قلت أيا :قال املزين .أن ذلك باطل :واآلخر 
أيه  :أحدمها :وإذا أقر بدين زعم أيه لزمه قبل الوقف ففيه قوالن :قال .فأدى مل يعتق حبال

أن إقراره الزم له يف مال إن حدث أو يفضل  :والثاين .جائز كاملريض يدخل مع غرمائه وبه أقول
هلا على امليت وقد حيتمل أن عن غرمائه وقد ذهب بعض املفتني إىل أن ديون املفلس إىل أجل حتل حلو

قلت  :قال املزين .يؤخر املؤخر عنه ألن له ذمة وقد ميلك وامليت بطلت ذمته وال ميلك بعد املوت
قال الشافعي ولو جىن عليه عمدا مل يكن عليه أخذ املال إال أن  .هذا أصح وبه قال يف اإلمالء :أيا



نظر إىل ميسرة ويترك له من ماله قدر ما ال وليس على املفلس أن يؤاجر وذو العسرة ي :قال .يشاء
غىن به عنه وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب وإن كان لبيع ماله حبس أيفق منه عليه 

وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من يفقة وكسوة كان ذلك يف شتاء أو صيف حىت يفرغ من قسم 
جماوزة القدر اشترى له من مثنها أقل ما يلبس أقصد ما  ماله بني غرمائه وإن كايت ثيابه كلها عوايل

يكفيه يف مثل حاله ومن تلزمه مؤيته وإن مات كفن من رأس ماله قبل الغرماء وحفر قربه وميز بأقل ما 
يكفيه وكذلك من يلزمه أن يكفنه مث قسم الباقي بني غرمائه ويباع عليه مسكنه وخادمه ألن من ذلك 

ى رجل حبق ومل حيلف مع شاهده فليس للغرماء أن حيلفوا ليس هلم إال ما مت بدا وإن أقام شاهدا عل
  .ملكه عليه دوهنم

  
 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 ت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبو (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
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 باب الدين علي امليت  

ا كله سواء والعهدة يف مال قال الشافعي من بيع عليه يف دين بعد موته أو يف حياته أو تفليسه فهذ 
امليت كهي يف مال احلي ال اختالف يف ذلك عندي ولو بيعت داره بألف وقبض أمني القاضي الثمن 

فهلك من يده واستحقت الدار فال عهدة على الغرمي الذي بيعت له وأحق الناس بالعهدة املبيع عليه فإن 
نه ببيع ومل يسلم له فإن مل يوجد له شيء فال وجد له مال بيع مث رد على املشتري ماله أليه مأخوذ م

  .أيت غرمي املفلس أو امليت كغرمائه سواء :ضمان على القاضي وال أمينه ويقال للمشتري
  
 باب جواز حبس من عليه الدين  

وإذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودفع ومل حيبس وإن مل يظهر حبس وبيع ما قدر  :قال الشافعي 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل   :ه فإن ذكر عسرة قبلت منه البينة لقول اهلل جل وعزعليه من مال

ميسرة  وأحلفه مع ذلك باهلل وأخليه ومنعت غرماءه من لزومه حىت تقوم بينة أن قد أفاد ماال فإن 
 شهدوا أهنم رأوا يف يديه ماال سألته فإن قال مضاربة قبلت منه مع ميينه وال غاية حلبسه أكثر من

الكشف عنه فمىت استقر عند احلاكم ما وصفت مل يكن له حبسه وال يغفل املسألة عنه وإذا أفاد ماال 
فجائز ما صنع فيه حىت حيدث له السلطان وقفا آخر ألن الوقف األول مل يكن له أليه غري رشيد وإذا 

و يأخذ منه كفيال به أراد الذي عليه الدين إىل أجل السفر وأراد غرميه منعه لبعد سفره وقرب أجله أ
  .حقك حيث وضعته ورضيته :منع منه وقيل له

  
 ID ' '   يتربصن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل

 بأيفسهن أربعة 
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  



 مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (قولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب وي  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة والرابعة وأيت  
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 باب احلجر  

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آيستم منهم رشدا   :قال الشافعي رمحه اهلل عز وجل 
لم الغالم أو حتيض اجلارية قال الشافعي والبلوغ مخس عشرة سنة إال أن حيت .فادفعوا إليهم أمواهلم  

فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن   :وقال اهلل تبارك وتعاىل .قبل ذلك
فأثبت الوالية على السفيه والضعيف والذي ال يستطيع أن ميل هو  .ميل هو فليملل وليه بالعدل  

الذي ال يستطيع حيتمل  :وقيل . ماله مقامهوأمر وليه باإلمالء عنه أليه أقامه فيما ال غىن به عنه يف
فإذا أمر اهلل جل وعز بدفع أموال اليتامى  .أن يكون املغلوب على عقله وهو أشبه معاييه به واهلل أعلم



 -واهلل أعلم  -والرشد  :قال الشافعي .إليهم بأمرين مل يدفع إليهم إال هبما وهو البلوغ والرشد

ادة جائزة مع إصالح املال وإمنا يعرف إصالح املال بأن خيترب اليتمان الصالح يف الدين حىت تكون الشه
واالختبار خيتلف بقدر حال املخترب فمنهم من يبتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده 
فيقرب اختباره ومنهم من يصان عن األسواق فاختباره أبعد فيخترب يف يفقته فإن أحسن إيفاقها على 

راء ما حيتاج إليه أو يدفع إليه الشيء اليسري فإذا أحسن تدبريه وتوفريه ومل خيدع عنه دفع إليه يفسه وش
ماله واختبار املرأة مع علم صالحها لقلة خمالطتها يف البيع والشراء أبعد فتختربها النساء وذوو احملارم 

ج كما يدفع إىل الغالم يكح مبثل ما وصفت فإذا أويس منها الرشد دفع إليها ماهلا تزوجت أم مل تتزو
أو مل ينكح ألن اهلل تبارك وتعاىل سوى بينهما يف دفع أمواهلما إليهما بالبلوغ والرشد ومل يذكر تزوجيا 

قال الشافعي وإذا كان واجبا أن  .واحتج الشافعي يف احلجر بعثمان وعلي والزبري رضي اهلل عنهم
اء ملاله فكان بعد البلوغ أشد تضييعا ملاله وأكثر حيجر على من قارب البلوغ وقد عقل يظرا له وإبق

إتالفا له فلم ال جيب احلجر عليه واملعىن الذي أمر باحلجر عليه به فيه قائم وإذا حجر اإلمام عليه لسفهه 
وإفساده ماله أشهد على ذلك فمن بايعه بعد احلجر فهو املتلف ملاله ومىت أطلق عنه احلجر مث عاد إىل 

فلم أجزت  :عليه ومىت رجع بعد احلجر إىل حال اإلطالق أطلق عنه فإن قيلحال احلجر حجر 
ليس بإتالف مال أال ترى أيه ميوت فال تورث عنه امرأته وال حتل  :إطالقه عنه وهو إتالف مال قيل

 .له فيها هبة وال بيعه ويورث عنه عبده ويباع عليه وميلك مثنه فالعبد مال بكل حال واملرأة ليست مبال

ترى أن العبد يؤذن له يف التجارة والنكاح فيكون له الطالق واإلمساك دون سيده وملالكه أخذ ماله  أال
  .كله دويه
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 باب الصلح  



الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا  :قال الشافعي روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيه قال 
شافعي فما جاز يف البيع جاز يف الصلح وما بطل فيه بطل يف قال ال .أحل حراما أو حرم حالال

الصلح فإن صاحل رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ما صاحله عليه بشيء جيوز يف البيع جاز ولو ادعى 
رجل على رجل حقا فصاحله من دعواه وهو منكر فالصلح باطل ويرجع املدعي على دعواه ويأخذ منه 

رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه  صاحبه ما أعطاه ولو صاحل عنه
أليه تطوع به ولو أشرع جناحا على طريق يافذة فصاحله السلطان أو رجل على ذلك مل جيز ويظر فإن 

ورثناها عن أبينا فأقر  :كان ال يضر ترك وإن ضر قطع ولو أن رجلني ادعيا دارا يف يدي رجل فقاال
قال  .احله من ذلك الذي أقر له به على شيء كان ألخيه أن يدخل معه فيهألحدمها بنصفها فص

ينبغي يف قياس قوله أن يبطل الصلح يف حق أخيه أليه صار ألخيه بإقراره قبل أن  :قلت أيا :املزين
قال الشافعي ولو كايت املسألة حباهلا وادعى كل  .يصاحل عليه إال أن يكون صاحل بأمره فيجوز عليه

ما يصفها فأقر ألحدمها بالنصف وجحد لآلخر مل يكن لآلخر يف ذلك حق وكان على واحد منه
خصومته ولو كان أقر ألحدمها جبميع الدار فإن كان مل يقر لآلخر بأن له النصف فله الكل وإن كان 

أقرب بأن له النصف وألخيه النصف كان ألخيه أن يرجع بالنصف عليه وإن صاحله على دار أقر له هبا 
قبضه فاستحق العبد رجع إىل الدار فأخذها منه ولو صاحله على أن يسكنها الذي هي يف يديه وقتا بعد 

فهي عارية إن شاء أخرجه منها أو صاحله منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه املويل كان للمشتري 
عي ولو مات العبد قال الشاف .اخليار يف أن جييز البيع وتكون اخلدمة على العبد للمصاحل أو يرد البيع

جاز من الصلح بقدر ما استخدم وبطل منه بقدر ما بقي وإذا تداعى رجالن جدارا بني داريهما فإن 
كان متصال ببناء أحدمها اتصال البنيان الذي ال حيدث مثله إال من أول البنيان جعلته له دون املنقطع 

ل أخرى أحلفتهما باهلل وجعلته بينهما منه وإن كان حيدث مثله بعد كمال بنيايه مثل يزع طوبة وإدخا
وإن كان غري موصول بواحد من بنائهما أو متصال ببنائهما مجيعا جعلته بينهما بعد أن أحلف كل 

واحد منهما وال أيظر إىل من إليه اخلوارج وال الدواخل وال أيصاف اللنب وال معاقد القمط أليه ليس 
جذوع وال شيء لآلخر عليه أحلفتهما وأقررت اجلذوع  يف شيء من هذا داللة ولو كان ألحدمها عليه

 حباهلا وجعلت اجلدار 
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بينهما يصفني ألن الرجل قد يرتفق جبدار الرجل باجلذوع بأمره وغري أمره ومل أجعل لواحد منهما أن   

عرضه ذراعا أعطيه يفتح فيه كوة وال يبين عليه بناء إال بإذن صاحبه وقسمته بينهما إن شاءا إن كان 
إن شئت أن تزيد من عرضة دارك أو بيتك شربا آخر ليكون لك  :شربا يف طول اجلدار مث قلت له

جدار خالص فذلك لك ولو هدماه مث اصطلحا على أن يكون ألحدمها ثلثه ولآلخر ثلثاه على أن حيمل 
ما قسمت أرضه بينهما كل واحد منهما ما شاء عليه إذا بناه فالصلح فاسد وإن شاءا أو واحد منه

يصفني وإن كان البيت السفل يف يدي رجل والعلو يف يدي آخر فتداعيا سقفه فهو بينهما يصفني ألن 
سقف السفل تابع له وسطح العلو أرض له فإن سقط مل جيرب صاحب السفل على بنائه فإن تطوع 

يس له منع صاحب السفل صاحب العلو بأن يبين السفل كما كان مث يبين علوه كما كان فذلك له ول
من سكناه ويقض اجلدران له ومىت شاء أن يهدمها هدمها وكذلك الشركاء يف هنر أو بئر ال جيرب 
 .أحدهم على اإلصالح لضرر وال غريه وال مينع املنفعة فإن أصلح غريه فله عني ماله مىت شاء يزعه

ا أفاد صاحب السفل ماال أخذ فإذ :وقال يف كتاب الدعوى والبينات على كتاب اختالف أيب حنيفة
األول أوىل بقوله ألن الثاين متطوع فليس له  :قلت أيا :قال املزين .منه قيمة ما أيفق يف السفل

  .أخذه من غريه إال أن يراضيه عليه

قال الشافعي وإذا كايت لرجل خنلة أو شجرة فاستعلت وايتشرت أغصاهنا على دار رجل فعليه قطع  
فإن صاحله على تركه فليس جبائز ولو صاحله على دراهم بديايري أو على ديايري  ما شرع يف دار غريه

بدراهم مل جيز إال بالقبض فإن قبض بعضا وبقي بعض جاز فيما قبض وايتقض فيما مل يقبض إذا رضي 
بذلك املصاحل القابض وإذا أقر أحد الورثة يف دار يف أيديهم حبق لرجل مث صاحله منه على شيء بعينه 

ولو ادعى رجل على رجل بيتا يف  .لصلح جائز والوارث املقر متطوع ال يرجع على إخوته بشيءفا
 .يديه فاصطلحا بعد اإلقرار على أن يكون ألحدمها سطحه والبناء على جدرايه بناء معلوما فجائز

بنائه  ال جيوز أقيس على قوله يف إبطاله أن يعطي رجال ماال على أن يشرع يف :قلت أيا :قال املزين
قال الشافعي ولو اشترى علو بيت على  .حقا فكذلك ال جيوز الصلح على أن يبين على جدرايه بناء



أن يبين على جدرايه ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا مسيا منتهى البنيان أليه ليس كاألرض يف 
سما دارا هذا عندي غري منعه يف كتاب أدب القاضي أن يقت :قال املزين .احتمال ما يبين عليها

قال الشافعي ولو  .على أن يكون ألحدمها السفل ولآلخر العلو حىت يكون السفل والعلو لواحد
 كايت منازل 
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سفل يف يدي رجل والعلو يف يدي آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما ولو كان فيها درج إىل علوها   

ا تتخذ ممرا وإن ايتفع مبا حتتها ولو ادعى على فهي لصاحب العلو كايت معقودة أو غري معقودة ألهن
رجل زرعا يف أرض فصاحله من ذلك على دراهم فجائز ألن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ولو 
كان الزرع بني رجلني فصاحله أحدمها على يصف الزرع مل جيز من قبل أيه ال جيوز أن يقسم الزرع 

  .ئاأخضر وال جيرب شريكه على أن يقلع منه شي
  
 باب احلوالة  

قال الشافعي أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
قال الشافعي ويف هذا داللة أن احلق  .مطل الغين ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع    :قال

أبدأ كان احملال عليه غنيا أو فقريا أفلس أو مات  يتحول على احملال عليه ويربأ منه احمليل فال يرجع عليه
إذا أفلس أو مات  :قال الشافعي ولو كان كما قال حممد بن احلسن .معدما غرمنه أو مل يغرمنه

مفلسا رجع على احمليل ملا صرب احملتال على من أحيل ألن حقه ثابت على احمليل وال خيلو من أن يكون 
فلم يأخذين مبا برئت منه ألن أفلس غريي أو ال يكون حقه حتول حقه قد حتول عين فصار إىل غريي 

واحتج حممد بن احلسن بأن عثمان رضي اهلل عنه قال  :عين فلم أبرأين منه قبل أن يفلس احملال عليه
قال الشافعي وهو عندي يبطل من  .يرجع صاحبها ال توى على مال مسلم :يف احلوالة أو الكفالة

 :قال املزين .فيه شيء أليه ال يدري قال ذلك يف احلوالة أو الكفالة وجهني ولو صح ما كان له

من ذلك ولو  :قلت أيا :قال املزين .هذه مسائل حتريت فيها معاين جوابات الشافعي يف احلوالة



اشترى عبدا بألف درهم وقبضه مث أحال البائع باأللف على رجل له عليه دين ألف درهم فاحتال مث إن 
لعبد عيبا فرده بطلت احلوالة وإن رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به رجع به املشتري وجد با

ولو  :قال .ويف بطال احلوالة يظر :قال املزين .املشتري على البائع وكان احملال عليه منه بريئا
العبد  كان البائع أحال على املشتري هبذه األلف رجال له عليه ألف درهم مث تصادق البائع واملشتري أن

الذي تبايعاه حر األصل فإن احلوالة ال تنتقض ألهنما يبطالن بقوهلما حقا لغريمها فإن صدقهما احملتال أو 
قامت بذلك بينة ايتقضت احلوالة ولو أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها مث اختلفا فقال 

قا على احلوالة والضمان بل أيت أحلتين مبايل عليك وتصاد :أيت وكيلي فيها وقال احملتال :احمليل
 أحلتين عليه ألقبضه لك ومل حتلين مبايل  :فالقول قول احمليل واحملتال مدع ولو قال احملتال
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عليك فالقول قوله مع ميينه واحمليل مدع للرباءة مما عليه فعليه البينة ولو كان لرجل على رجل ألف   

عليه ألف درهم مث أحاله هبا احملتال عليه على ثالث له عليه ألف  درهم فأحاله املطلوب هبا على رجل له
  .درهم برئ األوالن وكايت للطالب على الثالث

  
 باب الكفالة  

  .قالوا يفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأيا به زعيم    :قال املزين قال اهلل جل ثناؤه 

 :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قالوروي  .سلهم أيهم بذلك زعيم    :وقال عز وجل 

كنا  :وروي عن أيب سعيد اخلدري أيه قال .والزعيم يف اللغة هو لكفيل .  والزعيم غارم 
هل على   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جنازة فلما وضعت قال صلى اهلل عليه وسلم :مع

 :م  فقال علي رضوان اهلل عليهصلوا على صاحبك  :يعم درمهان قال :صاحبكم من دين  فقالوا

مها علي يا رسول اهلل وأيا هلما ضامن فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى عليه مث أقبل على 
 .جزاك اهلل عن اإلسالم خريا وفك رهايك كما فككت رهان أخيك    :علي رضي اهلل عنه فقال

 .ان على امليت لزم غريه بأن ضمنهويف ذلك دليل على أن الدين الذي ك :قلت أيا :قال املزين



ال حتل الصدقة لغين إال   :وروى الشافعي يف قسم الصدقات أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
فكايت الصدقة حمرمة قبل احلمالة  :قلت أيا .لثالثة  ذكر منها رجال حتمل حبمالة فحلت الصدقة
قال الشافعي وإذا  .ل إىل أن حلت له الصدقةفلما حتمل لزمه الغرم باحلمالة فخرج من معناه األو

ضمن رجل عن رجل حقا فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه 
وكذلك كل ضامن يف دين وكفالة بدين  :قلت أيا :قال املزين .وإن تطوع بالضمان مل يرجع

لضامن عن املضمون عنه بأمره وأجرة ومهر وضمان عهدة وأرش جرح ودية يفس فإن أدى ذلك ا
رجع به عليه وإن أداه بغري أمره كان متطوعا ال يرجع به فإن أخذ الضامن باحلق وكان ضمايه بأمر 

الذي هو عليه فله أخذه خبالصه وإن كان بغري أمره مل يكن له أخذه يف قياس قوله ولو ضمن عن األول 
ن قبض الطالب حقه من الذي عليه أصل املال بأمره ضامن مث ضمن عن الضامن ضامن بأمره فجائز فإ

أو أحاله به برؤوا مجيعا ولو قبضه من الضامن األول رجع به على الذي عليه األصل وبرئ منه الضامن 
اآلخر وإن قبضه من الضامن الثاين رجع به على الضامن األول ورجع به األول على الذي عليه األصل 

 لب الضامنني مجيعا برئا وال يربأ الذي عليه األصل ألن ولو كايت املسألة حباهلا فأبرأ الطا
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قلت  :قال املزين .الضمان عند الشافعي ليس حبوالة ولكن احلق على أصله والضامن مأخوذ به  
ولو كان له على رجلني ألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره فدفعها  :أيا

لى صاحبه وإن أبرأ الطالب أحدمها من األلف سقط عنه يصفها الذي عليه أحدمها رجع بنصفها ع
وبرئ من ضمان يصفها الذي على صاحبه ومل يربأ صاحبها من يصفها الذي عليه ولو أقام الرجل بينة 

  .رجل غائب عبدا وقبضاه منه بألف درهم .أيه باع من هذا رجل ومن

بأمره قضى عليه وعلى الغائب بذلك وغرم احلاضر وكل واحد منهما كفيل ضامن لذلك على صاحبه  
وهذا مما جيامعنا عليه من أيكر  :قلت أيا :قال املزين .مجيع الثمن ورجع بالنصف على الغائب

القضاء على غائب ولو ضمن عن رجل بأمره ألف درهم عليه لرجل فدفعها مبحضره مث أيكر الطالب 



ليه الدين بدفع األلف إىل الطالب ويدفع ألفا إىل أن يكون قبض شيئا حلف وبرئ وقضى على الذي ع
الضامن أليه دفعها بأمره وصارت له دينا عليه فال يذهب حقه ظلم الطالب له ولو أن الطالب طلب 

مل تدفع إيل شيئا قضى عليه بدفعها ثايية ومل يرجع على اآلمر إال باأللف اليت ضمنها  :الضامن فقال
من الطالب له فال يرجع على غريه من ظلمه ولو ضمن لرجل ما قضى به له عنه أليه يقر أن الثايية ظلم 

 :وقال الشافعي .قال الشافعي ال جيوز هذا وهذه خماطرة .على آخر أو ما شهد به فالن عليه

ولو ضمن دين ميت بعد ما يعرفه ويعرف ملن هو فالضمان الزم ترك امليت شيئا أو مل يتركه وال جتوز 
ون له بالتجارة ألن هذا استهالك ولو ضمن عن مكاتب أو ماال يف يدي وصي أو كفالة العبد املأذ

مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن يفسه فالضمان يف ذلك كله باطل وضمان املرأة كالرجل وال جيوز 
ضمان من مل يبلغ وال جمنون وال مربسم يهذي وال مغمى عليه وال أخرس ال يعقل وإن كان يعقل 

وضعف الشافعي كفالة الوجه يف موضع وأجازها يف موضع آخر إال  .فضمن لزمهاإلشارة والكتاب 
  .يف احلدود

  
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل

 ذلك حيتاج إىل يقل 
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(لبست من شوا) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 ا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمن  
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 باب الشركة  

الغنيمة أزال اهلل عز وجل ملك املشركني عن خيرب فملكها  :الشركة من وجوه منها :قال املزين 
فقسمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنون وكايوا فيه شركاء 

قال  .مخسة أجزاء مث أقرع بينها فأخرج منها مخس اهلل تبارك وتعاىل ألهله وأربعة أمخاسها ألهلها
املواريث ومنها  :ومنها .ويف ذلك دليل على قسم األموال والضرب عليها بالسهام :املزين

ت ويف ذلك كله القسم إذا كان مما يقسم التجارا :الشركة يف اهلبات والصدقات يف قوله ومنها
الشركة يف الصدقات واحملرمات يف قوله وهي األحباس وال وجه لقسمها يف  :وطلبه الشريك ومنها

  .رقاهبا الرتفاع امللك عنها فإن تراضوا من السكىن سنة بسنة فال بأس

 حال املفاصلة إىل القيمة والذي يشبه قول الشافعي أيه ال جتوز الشركة يف العرض وال فيما يرجع يف 
لتغري القيم وال أن خيرج أحدمها عرضا واآلخر ديايري وال جتوز إال مبال واحد بالديايري أو بالدراهم فإن 

أرادا أن يشتركا ومل ميكنهما إال عرض فإن املخرج يف ذلك عندي أن يبيع أحدمها يصف عرضه 
ما يصفني ويكويان فيه شريكني إن باعا أو بنصف عرض صاحبه ويتقابضان فيصري مجيع العرضني بينه

وشركة املفاوضة عند الشافعي ال جتوز  :قال املزين .حبسا أو عارضا ال فضل يف ذلك ألحد منهما
حبال والشركة الصحيحة أن خيرج كل واحد منهما ديايري مثل ديايري صاحبه وخيلطامها فيكويان فيها 

ا دون صاحبه فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر شريكني فإن اشتريا فال جيوز أن يبيعه أحدمه
يف ذلك كله مبا رأى من أيواع التجارات قام يف ذلك مقام صاحبه فما رحبا أو خسرا فلهما وعليهما 
يصفني ومىت فسخ أحدمها الشركة ايفخست ومل يكن لصاحبه أن يشتري وال يبيع حىت يقسما وإن 

ي امليت شريكه فإن كان الوارث بالغا رشيدا فأحب أن مات أحدمها ايفسخت الشركة وقاسم وص
يقيم على مثل شركته كأبيه فجائز ولو اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد أحدمها الرد واآلخر 



اإلمساك قال الشافعي ذلك جائز ألن معقوال أن كل واحد منهما اشترى يصفه بنصف الثمن ولو 
اس مبثله كان ما اشترى له دون صاحبه ولو أجازه شريكه ما جاز ألن اشترى أحدمها مبا ال يتغابن الن

شراءه كان على غري ما جيوز عليه وأيهما ادعى يف يدي صاحبه من شركتهما شيئا فهو مدع وعليه 
البينة وعلى صاحبه اليمني وأيهما ادعى خياية صاحبه فعليه البينة وأيهما زعم أن املال قد تلف فهو أمني 

 وإذا كان العبد بني رجلني فأمر أحدمها صاحبه ببيعه فباعه من  .نيوعليه اليم
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رجل بألف درهم فأقر الشريك الذي مل يبع أن البائع قد قبض الثمن وأيكر ذلك البائع وادعاه   

املشتري فإن املشتري يربأ من يصف الثمن وهو حصة املقر ويأخذ البائع يصف الثمن من املشتري 
لم له وحيلف لشريكه ما قبض ما ادعى فإن يكل حلف صاحبه واستحق الدعوى ولو كان الشريك فيس

الذي باع هو الذي أقر بأن شريكه الذي مل يبع قبض من املشتري مجيع الثمن وأيكر ذلك الذي مل يبع 
 ذلك وادعى ذلك املشتري فإن املشتري يربأ من يصف الثمن بإقرار البائع أن شريكه قد قبض أليه يف

أمني ويرجع البائع على املشتري بالنصف الباقي فيشاركه فيه صاحبه أليه ال يصدق على حصة من 
الشركة تسلم إليه إمنا يصدق يف أن ال يضمن شيئا لصاحبه فأما أن يكون يف يديه بعض مال بينهما 

ل حلف فيدعي على شريكه مقامسة ميلك هبا هذا البعض خاصة فال جيوز وحيلف لشريكه فإن يك
وإذا كان العبد بني رجلني فغصب رجل حصة أحدمها مث إن الغاصب  .شريكه واستحق دعواه

والشريك اآلخر باعا العبد من رجل فالبيع جائز يف يصيب الشريك البائع وال جيوز بيع الغاصب ولو 
  .أجازه املغصوب مل جيز إال بتجديد يف معىن قول الشافعي وباهلل التوفيق

  
 لة كتاب الوكا 

 .وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آيستم منهم رشدا  اآلية  :قال اهلل تعاىل :قال املزين 

فأمر حبفظ أمواهلم حىت يؤيس منهم الرشد وهو عند الشافعي أن يكون بعد البلوغ مصلحا ملاله عدال يف 
ستطيع أن ميل هو فليملل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال ي  :وقال تعاىل .دينه



فإذا جاز أن يقوم مباله بتوصية أبيه  :قال املزين .ووليه عند الشافعي هو القيم مباله .وليه بالعدل  
بذلك إليه وأبوه غري مالك كان أن يقوم فيه بتوكيل مالكه أجوز وقد وكل علي بن أيب طالب رضي 

 .عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فليهذا  :وذكر عنه أيه قال :قال املزين .اهلل عنه عقيال

قال الشافعي وال أحسبه كان يوكله إال عند عمر بن اخلطاب ولعله عند أيب بكر رضي اهلل عنهما 
ووكل أيضا عنه عبد اهلل بن جعفر عند عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وعلي حاضر فقبل ذلك 

ب حقوقهم وخصوماهتم ويوصوا بتركاهتم فللناس أن يوكلوا يف أمواهلم وطل :قال املزين .عثمان
وال ضمان على الوكالء وال على األوصياء وال على املودعني وال على املقارضني إال أن يتعدوا فيضمنوا 
والتوكيل من كل موكل من رجل وامرأة خترج أو ال خترج بعذر أو غري عذر حضر خصم أو مل حيضر 

 قال الشافعي ليس اخلصم  .جائز
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 :قال املزين .من الوكالة بسبيل وقد يقضى للخصم على املوكل فيكون حقا يثبت له بالتوكيل  

فإن وكله خبصومة فإن شاء قبل وإن شاء ترك فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت فإن ثبت وأقر على 
قال الشافعي رمحه اهلل من وكله مل يلزمه إقراره أليه مل يوكله باإلقرار وال بالصلح وال باإلبراء وكذلك 

فإن وكله بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر احلد أو القصاص مل أحد 
ومل أقص حىت حيضر احملدود له واملقص له من قبل أيه قد يقر له ويكذب البينة أو يعفو فيبطل احلد 

 أن جيعل ذلك إليه املوكل وإن وليس للوكيل أن يوكل إال :قال الشافعي رمحه اهلل .والقصاص
قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع ميينه فإن طلب منه الثمن  :وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكيل

فمنعه منه فقد ضمنه إال يف حال ال ميكنه فيه دفعه فإن أمكنه فمنعه مث جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولو 
ولو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتين فأيت ضامن  :نهقد دفعته إليك مل يقبل م :قال بعد ذلك

وكلتك  :ولو قال :قال .فهو مدع أن األماية حتولت مضموية وعليه البينة وعلى املنكر اليمني
ببيع متاعي وقبضته مين فأيكر مث أقر أو قامت البينة عليه بذلك ضمن أليه خرج باجلحود من األمايات 



 :ما لك عندي شيء فأقام البينة عليه بذلك فقال :فبعته فقالوكلتك ببيع متاعي  :ولو قال

صدقوا وقد دفعت إليه مثنه فهو مصدق ألن من دفع شيئا إىل أهله فليس هو عنده ومل يكذب يفسه فهو 
على أصل أمايته وتصديقه ولو أمر املوكل الوكيل أن يدفع ماال إىل رجل فادعى أيه دفعه إليه مل يقبل 

فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فاشهدوا عليهم    :احتج الشافعي يف ذلك بقول اهلل تعاىلو .منه إال ببينة
وبأن الذي زعم أيه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على املال كما أن اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على 

ن ائتمنه قد مل :فإذا دفعتم إليهم أمواهلم  اآلية وهبذا فرق بني قوله  :وقال اهلل جل ثناؤه .املال
ملن مل يأمتنه عليه قد دفعته إليك فال يقبل أليه الذي ليس  :دفعته إليك يقبل أليه ائتمنه وبني قوله

جعلي قبلك وقد  :ولو جعل للوكيل فيما وكله جعال فقال للموكل :قال املزين رمحه اهلل .ائتمنه
اخلياية عليه ولو دفع إليه ماال بل خنتين فاجلعل مضمون ال تربئه منه دعواه  :دفعت إليك مالك فقال

يشتري له به طعاما فسلفه مث اشترى له مبثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام له أليه خرج من وكالته 
بالتعدي واشترى بغري ما أمره به وال جيوز للوكيل وال الوصي أن يشتري من يفسه ومن باع مبا ال 

 :على صاحبه فهذا قول الشافعي ومعناه ولو قاليتغابن الناس مبثله فبيعه مردود ألن ذلك تلف 

 بل  :أمرتك أن تشتري يل هذه اجلارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل
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 :قال املزين والشافعي .أمرتين بعشرين فالقول قول اآلمر مع ميينه وتكون اجلارية يف احلكم للوكيل  

إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل  :آلمر للمأمور فيقولحيب يف مثل هذا أن يرفق احلاكم با
ولو أمره أن  :قال املزين .بعته إياها بعشرين ويقول اآلخر قد قبلت ليحل له الفرج وملن يبتاعه منه

يشتري له جارية فاشترى غريها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غريها بطل النكاح وكان الشراء 
وكلين فالن بقبضه منك فصدقه  :ان لرجل على رجل حق فقال له رجلللمشتري ال لآلمر ولو ك

ودفعه وتلف وأيكر رب احلق أن يكون وكله فله اخليار فإذا أغرم الدافع مل يرجع الدافع على القابض 
أليه يعلم أيه وكيل بريء وإن أغرم القابض مل يكن له أن يرجع على الدافع أليه يعلم أيه مظلوم بريء 



يع سلعة فباعها يسيئة كان له يقض البيع بعد أن حيلف ما وكله إال بالنقد ولو وكله بشراء وإن وكله بب
سلعة فأصاب هبا عيبا كان له الرد بالعيب وليس عليه أن حيلف ما رضي به اآلمر وكذلك املقارض 

 لفالن علي دين وقد وكل :ولو قال رجل :قال املزين .وهو قول الشافعي ومعناه وباهلل التوفيق
إن شئت  :هذا بقبضه مل يقض الشافعي عليه بدفعه أليه مقر بتوكيل غريه يف مال ال ميلكه ويقول له

وللوكيل وللمقارض أن يردا ما اشتريا بالعيب وليس  :قال .فأدفع أو دع وال أجربك على أن تدفع
ولزمهما الثمن أال ترى أهنما لو تعديا مل ينتقض البيع  :للبائع أن حيلفهما ما رضي رب املال وقال

  .وكايت التباعة عليهما لرب املال
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :نهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل م  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  



 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 باب اإلقرار باحلقوق واملواهب والعارية  

ز بيعه مل جيز إقراره فإذا قال وال جيوز إال إقرار بالغ حر رشيد ومن مل جي :قال الشافعي رمحه اهلل 
أقرر مبا شئت مما يقع عليه اسم شيء من مال أو مترة أو  :لفالن علي شيء مث جحد قيل له :الرجل

فلس واحلف ما له قبلك غريه فإن أىب حلف املدعي على ما ادعى واستحقه مع يكول صاحبه وسواء 
مال فأما من ذهب إىل ما جتب فيه الزكاة فال  قال له علي مال أو مال كثري أو عظيم فإمنا يقع عليه اسم

أعلمه خربا وال قياسا أرأيت إذا أغرمت مسكينا يرى الدرهم عظيما أو خليفة يرى ألف ألف قليال إذا 
أقر مبال عظيم مائيت درهم والعامة تعلم أن ما يقع يف القلب من خمرج قوليهما خمتلف فظلمت املقر له 

افه وظلمت املسكني إذا أغرمته أضعاف العظيم إذ ليس عندك يف ذلك إال إذ مل تعطه من خليفة إال الت
له  :له علي دراهم كثرية أو عظيمة أو مل يقلها فهي ثالثة وإذا قال :حممل كالم الناس وسواء قال

علي ألف و درهم ومل يسم األلف قيل له أعطه أي ألف شئت فلوسا أو غريها واحلف أن األلف اليت 
ذه وكذلك لو أقر بألف وعبد أو ألف ودار مل جيعل األلف األول عبيدا أو دورا وإذا أقررت هبا هي ه

أقر له بأي ألف شئت إذا كان الدرهم مستثىن منها ويبقى  :له علي ألف إال درمها قيل له :قال
له علي ألف إال كر حنطة أو إال عبدا أجربته على أن يبقى  :بعده شيء قل أو كثر وكذلك لو قال

ستثناء شيئا قل أو كثر وإن أقر بثوب يف منديل أو متر يف جراب فالوعاء للمقر وإن قال له قبلي بعد اال
كذا أقر مبا شاء واحدا ولو قال كذا وكذا أقر مبا شاء اثنني وإن قال كذا وكذا درمها قيل له أعطه 

له أعطه درمها إن قال كذا وكذا درمها قيل  :درمهني ألن كذا يقع على درهم مث قال يف موضع آخر



وهذا خالف األول وهو أشبه بقوله  :قال املزين .أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم
واإلقرار يف الصحة  :قال الشافعي رمحه اهلل .ألن كذا يقع على أقل من درهم وال يعطى إال اليقني

ه فاإلقرار الزم وإن مل واملرض سواء يتحاصون معا ولو أقر لوارث فلم ميت حىت حدث له وارث حيجب
حيدث وارث فمن أجاز اإلقرار لوارث أجازه ومن أباه رده ولو أقر لغري وارث فصار وارثا بطل إقراره 
ولو أقر أن ابن هذه األمة ولده منها وال مال له غريها مث مات فهو ابنه ومها حران مبوته وال يبطل ذلك 

بعد ثبوته وال جيوز إبطال حرية بعد ثبوهتا وإذا أقر حبق الغرماء الذي قد يكون مؤجال وجيوز إبطاله 
كان أليب هذا احلمل أو جلده على مال وهو وارثه  :الرجل حلمل بدين كان اإلقرار باطال حىت يقول

  :قال املزين .فيكون إقرارا له
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وكيل لفالن يف قبض هذا عندي خالف قوله يف كتاب الوكالة يف الرجل يقر أن فاليا  :رمحه اهلل  

إن شئت فادفع أو دع  :ما عليه إيه ال يقضي عليه بدفعه أليه مقر بالتوكيل يف مال ال ميلكه ويقول له
وكذلك هذا إذا أقر مبال لرجل وأقر عليه أيه مات وورثه غريه وهذا عندي باحلق أوىل وهذا وذاك 

كر أيه مات حيا وأيكر الذي له املال عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على يفسه فإن كان الذي ذ
هذا الرقيق له إال واحدا كان للمقر أن  :قال الشافعي ولو قال .الوكالة رجعا عليه مبا أتلف عليهما

غصبت هذه الدار من فالن وملكها لفالن فهي لفالن الذي أقر أيه غصبها  :يأخذ أيهم شاء ولو قال
قال غصبتها من فالن ال بل من فالن كايت لألول وال غرم منه وال جتوز شهادة للثاين أليه غاصب ولو 

وال جيوز إقرار العبد يف املال إال بأن يأذن له سيده يف التجارة  .عليه للثاين وكان الثاين خصما لألول
 .فإن مل يأذن له سيده فمىت عتق وملك غرم وجيوز إقراره يف القتل والقطع واحلد ألن ذلك على يفسه

هي هذه اليت أقررت لك هبا كايت لك عندي  :الن علي ألف فأتاه بألف فقاللف :ولو قال رجل
بل هذه وديعة وتلك أخرى فالقول قول املقر مع ميينه ألن من أو دع شيئا فجائز أن  :وديعة فقال

لفالن عندي ولفالن علي أليه عليه ما مل يهلك وقد يوح فيتعدى فيكون عليه دينا فال ألزمه  :يقول



له عندي ألف درهم وديعة أو مضاربة دينا كايت دينا أليه قد يتعدى فيها  :ولو قال .إال باليقني
دفعها إيل أماية على أين ضامن هلا مل يكن ضامنا بشرط ضمان ما  :فتكون مضموية عليه ولو قال

له يف هذا العبد ألف درهم سئل عن قوله فإن قال يقد فيه ألفا قيل كم لك منه  :أصله أماية ولو قال
فما قال إيه له منه اشتراه به فهو كما قال مع ميينه وال أيظر إىل قيمة العبد قلت أو كثرت ألهنما قد 

يف  :له يف مرياث أيب ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال :ولو قال .يغبنان ويغبنان
كايت مضموية ولو  له عندي ألف درهم عارية :مرياثي من أيب كايت هبة إال أن يريد إقرارا ولو قال

أقر يف عبد يف يده لفالن وأقر العبد لغريه فالقول قول الذي هو يف يده ولو أقر أن العبد الذي تركه أبوه 
بل لفالن آخر فهو لألول وال غرم عليه لآلخر  :لفالن مث وصل أو مل يصل دفعه أو مل يدفعه فقال

شهدا على رجل أيه أعتق عبده فردا مث وال يصدق على إبطال إقراره يف مال قد قطعه لألول وإذا 
اشترياه فإن صدقهما البائع رد الثمن وكان له الوالء وإن كذهبما عتق بإقرارمها والوالء موقوف فإن 

قال املزين  .مات العبد وترك ماال كان موقوفا حىت يصدقهما فريد الثمن إليهما والوالء له دوهنما
 مث قدر عليه أخذه وال خيلو أصل قوله إن من له حق منعه  :رمحه اهلل
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املشتريان يف قوهلما يف العتق من صدق أو كذب فإن كان قوهلما صدقا فالثمن دين هلما على اجلاحد   

أليه باع موىل به وما ترك فهو ملواله وهلما أخذ الثمن منه وإن كان قوهلما كذبا فهو عبدمها وما ترك 
قدر الثمن من مال امليت إذا مل يكن له وراث غري بائعه وترك أكثر من الثمن فهو هلما واليقني أن هلما 

له علي  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .وإن كان ما ترك أقل من الثمن مل يكن هلما غريه
هي من سكة كذا وكذا صدق مع ميينه  :وإن قال .هي يقص أو زيف مل يصدق :دراهم مث قال

له علي ثوب  :سطها أو جائزة بغري ذلك البلد أو غري جائزة كما لو قالكان أدىن الدراهم أو أو
له  :إذا قال :قال املزين رمحه اهلل يف قوله .أعطاه أي ثوب أقر به وإن كان ال يلبسه أهل بلده

له علي دراهم فهي وازية وال يشبه  :علي دريهم أو دريهمات فهي وازية قضاء على قوله إذا قال



كما لو اشترى بدرهم سلعة جاز ملعرفتهما بنقد البلد وإن اشتراها بثوب مل جيز الثوب يقد البلد 
له علي درهم يف دينار فإن أراد درمها  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .جلهلهما بالثوب

له علي درهم  :له علي درهم و درهم فهما درمهان وإن قال :ودينارا وإال فعليه درهم ولو قال
درهم حتت درهم أو درهم فوق درهم  :أردت فدرهم الزم فهو درهم ولو قالإن  :فدرهم قيل

درهم مع درهم  :فعليه درهم جلواز أن يقول فوق درهم يف اجلودة أو حتته يف الرداءة وكذلك لو قال
له علي درهم قبله درهم أو بعده فعليه  :أو درهم معه دينار أليه قد يقول مع دينار يل ولو قال

 :له علي قفيز حنطة معه دينار كان عليه قفيز أليه قد يقول مع دينار يل ولو قال :لدرمهان ولو قا

له علي دينار ال بل قفيز حنطة كان مقرا  :له علي قفيز ال بل قفيزان مل يكن عليه إال قفيزان ولو قال
نطة لزمه له علي دينار فقفيز ح :هبما ثابتا على القفيز راجعا عن الدينار فال يقبل رجوعه ولو قال

 :الدينار ومل تلزمه احلنطة ولو أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم األحد بدرهم فهو درهم وإذا قال

له علي ألف درهم وديعة فكما قال أليه وصل فلو سكت عنه مث قال من بعده هي وديعة وقد هلكت 
ن مايل ألف درهم له م :ولو قال .مل يقبل منه أليه حني أقر ضمن مث ادعى اخلروج فال يصدق

سئل فإن قال هبة فالقول قوله أليه أضافها إىل يفسه فإن مات قبل أن يتبني فال يلزمه إال أن يقر 
له من داري هذه يصفها فإن قال هبة فالقول قوله أليه أضافها إىل يفسه فإن  :ولو قال .ورثته

الدار يصفها لزمه ما أقر به ولو له من هذه  :ولو قال .مات قبل أن يتبني مل يلزمه إال أن يقر ورثته
 ولو أقر للميت  .قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكىن كان له أن خيرجه منها مىت شاء
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هذا خالف قوله فيما مضى من اإلقرار  :قال املزين .حبق وقال هذا ابنه وهذه امرأته قبل منه  

بعتك جارييت هذه  :ولو قال :الشافعي رمحه اهللقال  .بالوكالة يف املال وهذا عندي أصح
بل زوجتنيها وهي أمتك فولدها حر واألمة أم ولد بإقرار السيد وإمنا ظلمه بالثمن  :فأولدهتا فقال

ال أقر وال أيكر فإن مل  :وحيلف ويربأ فإن مات فمرياثه لولده من األمة ووالؤها موقوف ولو قال



مل  :وهبت لك هذه الدار وقبضتها مث قال :ولو قال .حيلف حلف صاحبه مع يكوله واستحق
تكن قبضتها فأحلف أحلفته لقد قبضها فإن يكل رددت اليمني على صاحبه ورددهتا إليه أليه ال تتم 

ولو أقر أيه باع عبده من يفسه بألف فإن صدقه العبد عتق  .اهلبة إال بالقبض عن رضا الواهب
ولو أقر لرجل بذكر حق  .دعي األلف وعلى املنكر اليمنيواأللف عليه وإن أيكر فهو حر والسيد م

مل أقبض املبيع أحلفته ما قبض وال يلزمه الثمن إال بالقبض ولو شهد شاهد على  :من بيع مث قال
إقراره بألف وآخر بألفني فإن زعم الذي شهد باأللف أيه شك يف األلفني وأثبت ألفا فقد ثبت له ألف 

من مثن عبد  :خرى حلف مع شاهده وكايت له ولو قال أحد الشاهدينبشاهدين فإن أراد األلف األ
 .من مثن ثياب فقد بينا أن األلفني غري األلف فال يأخذ إال بيمني مع كل شاهد منهما :وقال اآلخر

ولو أقر أيه تكفل له مبال على أيه باخليار وأيكر املكفول له اخليار فمن جعل اإلقرار واحدا أحلفه على 
 .أبرأه أليه ال جيوز خبيار ومن زعم أيه يبعض إقراره ألزمه ما يضره وأسقط ما ادعى املخرج بهاخليار و

قوله الذي مل خيتلف أن اإلقرار واحد وكذا قال يف املتبايعني إذا اختلفا يف اخليار  :قال املزين رمحه اهلل
قوله ومل أجعل قوال واحدا إذا أقر بشيء فوصفه ووصله قبل  :أن القول قول البائع مع ميينه وقد قال

أجعله يف الدراهم والديايري مقرا ويف األجل مدعيا لزمه إذا أقر  :ومن قال .إال حكما واحدا
بدرهم يقد البلد لزمه فإن وصل إقراره بأن يقول طربى جعله مدعيا أليه ادعى يقصا من وزن الدرهم 

قال الشافعي ولو  .فا وله أقاويل كذاعلي ألف إال عشرة أن يلزمه أل :ومن عينه ولزمه لو قاله له
ضمن له عهدة دار شتراها وخالصها واستحقت رجع بالثمن على الضامن إن شاء ولو أقر أعجمي 

بأعجمية كان كاإلقرار بالعربية ولو شهدوا على إقراره ومل يقولوا بأيه صحيح العقل فهو على الصحة 
  حىت

 ID ' '   ة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيق
 ترد واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
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 باب إقرار الوارث بوارث  

قول املدييني فيمن ترك ابنني فأقر أحدمها بأخ أن يسبه ال الذي أحفظ من  :قال الشافعي رمحه اهلل 
يلحق وال يأخذ شيئا أليه أقر له مبعىن إذا ثبت ورث وورث فلما مل يثبت بذلك عليه حق مل يثبت له 

وهذا أصح ما قيل عنديا وأيه أعلم وذلك مثل أن يقر أيه باع دارا من رجل بألف فجحد املقر له البيع 
ن أقر صاحبها له وذلك أيه مل يقل إهنا ملك له إال ومملوك عليه هبا شيء فلما سقط فلم يعطه الدار وإ

فإن أقر مجيع الورثة ثبت يسبه وورث وورث واحتج حبديث  .أن يكون مملوكا عليه سقط اإلقرار له
 هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر  :النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ابن وليدة زمعة وقوله

وقال يف املرأة تقدم من أرض الروم ومعها ولد فيدعيه رجل بأرض اإلسالم أيه ابنه ومل  .احلجر  
يكن يعرف أيه خرج إىل أرض الروم فإيه يلحق به وإذا كايت له أمتان ال زوج لواحدة منهما فولدتا 

ه جعلناه ابنه وورثناه منه ولدين فأقر السيد أن أحدمها ابنه ومل يبني فمات أريتهما القافة فأيهما أحلقوه ب
وجعلنا أمه أم ولد وأوقفنا ابنه اآلخر وأمه فإن مل تكن قافة مل جنعل واحدا منهما ابنه وأقرعنا بينهما 

ومسعت الشافعي رمحه اهلل  :قال املزين .فأيهما خرج سهمه أعتقناه وأمه وأوقفنا اآلخر وأمه
ؤالء ولدي ومل يبني وله ابن معروف يقرع بينهم لو قال عند وفاته لثالثة أوالد ألمته أحد ه :يقول

قال املزين رمحه  .فمن خرج سهمه عتق ومل يثبت له يسب وال مرياث وأم الولد تعتق بأحد الثالثة
يلزمه على أصله املعروف أن جيعل لالبن اجملهول مورثا موقوفا مينع منه االبن املعروف وليس  :اهلل

ابنا وإذا عقلنا أن فيهم ابنا فقد علمنا أن له مورث ابن ولو كان جهلنا بأيها االبن جهال بأن فيهم 
جهلنا بأيهم االبن جهال بأن فيهم ابنا جلهلنا بذلك أن فيهم حرا وبيعوا مجيعا وأصل الشافعي رمحه 

لو طلق يساءه إال واحدة ثالثا ثالثا ومل يبني أيه يوقف مورث واحدة حىت يصطلحن ومل جيعل  :اهلل
وأقول أيا يف  :قال املزين رمحه اهلل . مبورثها وهذا ذاك عندي يف القياس سواءجهله هبا جهال



الثالثة األوالد إن كان األكرب هو االبن فهو حر واألصغر واألوسط حران بأهنما ابنا أم ولد وإن كان 
ة األوسط هو االبن فهو حر واألصغر حر بأيه ابن أم ولد وإن كان األصغر هو االبن فهو حر بالبنو

فاألصغر على كل حال حر ال شك فيه فكيف يرق ذا وقعت عليه القرعة بالرق ومتكن حرية األوسط 
يف حالني ويرق يف حال ومتكن حرية األكرب يف حال ويرق يف حالني وميكن أن يكويا رقيقني لالبن 

 القياس املعروف واالبن اجملهول يصفني وميكن أن يكون االبن هو األكرب فيكون الثالثة أحرارا ف
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عندي على معىن قول الشافعي أن أعطي اليقني وأقف الشك فلالبن املعروف يصف املرياث أليه   

والذي أقر به ابنان فله النصف والنصف اآلخر موقوف حىت يعرف أو يصطلحوا والقياس على معىن 
يوقفا ومورث ابن حىت  قول الشافعي الوقف إذا مل أدر أمها عبدان أو حران أم عبد وحر أن

وجتوز الشهادة أهنم ال يعرفون له وارثا غري فالن إذا كايوا من  :قال الشافعي رمحه اهلل .يصطلحوا
بلغنا أن له وارثا غريه مل يقسم املرياث حىت يعلم كم هو فإن تطاول  :أهل املعرفة الباطنة وإن قالوا

ال وارث غريه قبلت على معىن ال يعلم  :اوإن قالو .ذلك دعى الوارث بكفيل للمرياث وال جنربه
  .فإن كان ذلك منهم على اإلحاطة كان خطأ ومل أردهم به أليه يؤول هبم إىل العلم

  
 كتاب العارية  

وكل عارية مضموية على املستعري وإن تلفت من غري فعله استعار النيب صلى  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 .  عارية مضموية مؤداة  :ل له النيب صلى اهلل عليه وسلماهلل عليه وسلم من صفوان سالحه فقا

إذا تترك قولك  :إذا اشترط املستعري الضمان ضمن قلت :فإن قلنا :وقال من ال يضمن العارية
 :ما تقول يف الوديعة إذا اشترط املستودع أو املضارب الضمان أهو ضامن قال :وأين قلت :قال

 :قلت .ال :املستسلف أيه غري ضامن أيربأ قال فإن اشترط على :قلت .ال يكون ضامنا

 .يعم :قال .ويرد ما ليس مبضمون إىل أصله وما كان مضمويا إىل أصله ويبطل الشرط فيهما

وكذلك ينبغي أن تقول يف العارية وكذلك شرط النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يشترط أهنا  :قلت



فوان به أليه كان مشركا ال يعرف جلهالة ص :فلم شرط قلت :قال .مضموية ملا ال يضمن
يف هذا كفاية وقد قال  :قلت .فهل قال هذا أحد :قال .احلكم ولو عرفه ما ضره شرطه له

ولو قال رب الدابة أكريتكها إىل موضع كذا  :قال .ابن عباس وأبو هريرة أن العارية مضموية
أعرتنيها وقال رهبا غضبتنيها  :وكذا وقال الراكب بل عارية فالقول قول الراكب مع ميينه ولو قال

هذا عندي خالف أصله أليه جيعل من سكن دار  :قال املزين رمحه اهلل .كان القول قول املستعري
رجل كمن تعدى على سلعته فأتلفها فله قيمة السكىن وقوله من أتلف شيئا ضمن ومن ادعى الرباءة مل 

ه البينة وعلى املنكر رب الدابة والدار اليمني يربأ فهذا مقر بأخذ سكىن وركوب دابة ومدع الرباءة فعلي
ومن تعدى يف وديعة مث ردها إىل موضعها الذي كايت فيه  :قال الشافعي رمحه اهلل .ويأخذ القيمة

 ضمن أليه خرج من األماية ومل حيدث له رب 
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ا بناء مل يكن لصاحب البقعة أن خيرجه املال استئمايا فال يربأ حىت يدفعها إليه وإذا أعاره بقعة يبين فيه  

حىت يعطيه قيمة بنائه قائما يوم خيرجه ولو وقت له وقتا وكذلك لو أذن له يف البناء مطلقا ولكن لو 
  .فإن ايقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه أليه مل يغره إمنا غر يفسه :قال

وبا شقا صغريا أو كبريا يأخذ ما بني طرفيه طوال فإذا شق رجل لرجل ث :قال الشافعي رمحه اهلل 
وعرضا أو كسر له شيئا كسرا صغريا أو كبريا أو رضضه أو جىن له على مملوك فأعماه أو شجه 
موضحة فذلك كله سواء ويقوم املتاع كله واحليوان غري الرقيق صحيحا ومكسورا أو صحيحا 

القيمتني ويكون ما بقي بعد اجلناية لصاحبه  وجمروحا قد برىء من جرحه مث يعطى مالك ذلك ما بني
يفعة أو مل ينفعه فأما ما جىن عليه من العبد فيقوم صحيحا قبل اجلناية مث ينظر إىل اجلناية فيعطي أرشها 
من قيمة العبد صحيحا كما يعطي احلر من أرش اجلناية من ديته بالغا ذلك ما بلغ ولو كايت قيما كما 

فعي وكيف غلط من زعم أيه إن جىن على عبدي فلم يفسده أخذته وقيمة ما يأخذ احلر ديات قال الشا
يقصه وإن زاد اجلاين معصية اهلل تعاىل فأفسده سقط حقي إال أن أسلمه ميلكه اجلاين فيسقط حقي 



 .بالفساد حني عظم ويثبت حني صغر وميلك علي حني عصى فأفسد فلم ميلك بعضا ببعض ما أفسد

حكم اهلل تعاىل بني املسلمني يف أن املالكني على ملكهم ال ميلك عليهم إال وهذا القول خالف ألصل 
ولو غصب جارية تساوي مائة فزادت يف يده بتعليم منه  :قال .برضاهم وخالف املعقول والقياس

أو لسمن واعتناء من ماله حىت صارت تساوي ألفا مث يقصت حىت صارت تساوي مائة فإيه يأخذها 
تكون له لو غصبه إياها وهي تساوي ألفا فنقصت تسعمائة وكذلك هذا يف البيع  وتسعمائة معها كما

الفاسد واحلكم يف ولدها الذين ولدوا يف الغصب كاحلكم يف بدهنا ولو باعها الغاصب فأولدها املشتري 
مث استحقها املغصوب أخذ من املشتري مهرها وقيمتها إن كايت ميتة وأخذها إن كايت حية وأخذ منه 

ة أوالدها يوم سقطوا أحياء وال يرجع عليه بقيمة من سقط ميتا ويرجع املشتري على الغاصب قيم
جبميع ما ضمنه من قيمة الولد أليه غره وال أرده باملهر أليه كالشيء يتلفه فال يرجع بغرمه على غريه 

كان منهم  وإذا كان الغاصب هو الذي أولدها أخذها وما يقصها ومهر مثلها ومجيع ولدها وقيمة من
ميتا وعليه احلد إن مل يأت بشبهة فإن كان ثوبا فأباله املشتري أخذه من املشتري وما بني قيمته 

 صحيحا يوم غصبه وبني قيمته وقد أباله 
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ويرجع املشتري على الغاصب بالثمن الذي دفع ولست أيظر يف القيمة إىل تغري األسواق وإمنا أيظر   

بدان وإن كان املغصوب دابة فشغلها الغاصب أو مل يشغلها أو دارا فسكنها أو أكراها أو مل إىل تغري األ
يسكنها ومل يكرها عليه كراء مثل كراء ذلك من حني أخذه حىت يرده وليس والغلة بالضمان إال 
إن  للمالك الذي قضى له هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأدخل الشافعي رمحه اهلل على من قال

إذا اكترى قميصا فائتزر به أو بيتا فنصب فيه رحى أيه  :الغاصب إذا ضمن سقط عنه الكراء قوله
ولو استكره أمة أو حرة فعليه احلد واملهر وال معىن للجماع إال يف  :قال .ضامن وعليه الكراء

ها مهرها ومنزلة منزلتني إحدامها أن تكون هي زايية حمدودة فال مهر هلا ومنزلة تكون مصابة بنكاح فل
تكون شبهة بني النكاح الصحيح والزيا الصريح فلما مل خيتلفوا أهنا إذا أصيبت بنكاح فاسد أيه ال حد 



عليها وهلا املهر عوضا من اجلماع ايبغى أن حيكموا هلا إذا استكرهت مبهر عوضا من اجلماع ألهنا مل 
يف  :قال الشافعي رمحه اهلل .ايت عاملةتبح يفسها فإهنا أحسن حاال من العاصية بنكاح فاسد إذا ك

  .أحدمها هلل عز وجل :السرقة حكمان

فإذا قطع هلل تعاىل أخذ منه ما سرق لآلدميني فإن مل يؤخذ فقيمته ألين مل أجد  .واآلخر لآلدميني 
 .أحدا ضمن ماال بعينه بغصب أو عدوان فيفوت إال ضمن قيمته وال أجد يف ذلك موسرا خمالفا ملعسر

املغتصبة حكمان أحدمها هلل واآلخر للمغتصبة باملسيس الذي العوض منه املهر فأثبت ذلك واحلد ويف 
على املغتصب كما أثبت احلد والغرم على السارق ولو غصب أرضا فغرسها قال رسول اهلل صلى اهلل 

ئرا ليس لعرق ظامل حق  فعليه أن يقلع غرسه ويرد ما يقصت األرض ولو حفر فيها ب  :عليه وسلم
فأراد الغاصب دفنها فله ذلك وإن مل ينفعه وكذلك لو زوق دارا كان له يزع التزويق حىت يرد ذلك 

قال  .حباله وكذلك لو يقل عنها ترابا كان له أن يرد ما يقل عنها حىت يوفيه إياها باحلال اليت أخذها
فطبعها ديايري أو طينا  لو غصب غزال فنسجه ثوبا أو يقرة :غري هذا أشبه بقوله أليه يقول :املزين

فضربه لبنا فهذا أثر ال عني ومنفعة للمغصوب وال حق يف ذلك للغاصب فكذلك يقل التراب عن 
األرض والبئر إذا مل تنب بطوب أثر ال عني ومنفعة للمغصوب وال حق يف ذلك للغاصب مع أن هذا 

 :قال الشافعي رمحه اهلل .له فيهفساد لنفقته وإتعاب بديه وأعوايه مبا فيه مضرة على أخيه وال منفعة 

مثنها عشرة فالقول قوله مع ميينه ولو كان له كيل أو وزن فعليه  :وإن غصب جارية فهلكت فقال
مثل كيله ووزيه ولو كان ثوبا فصبغه فزاد يف قيمته قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أيك 

 ضامن ملا يقص 
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مبا زاد الصبغ فإن حمق الصبغ فلم تكن له قيمة قيل ليس لك ههنا مالك يزيد وإن شئت فأيت شريك   

فإن شئت فاستخرجه وأيت ضامن لنقصان الثوب وإن شئت فدعه وإن كان ينقص الثوب ضمن 
هذا يظري  :قال املزين .النقصان وله أن خيرج الصبغ على أن يضمن ما يقص الثوب وإن شاء ترك



ولو كان زيتا فخلطه مبثله أو خري منه فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل .هما مضى يف يقل التراب وحنو
شاء أعطاه من هذا مكيلته وإن شاء أعطاه مثل زيته وإن خلطه بشر منه أو صبه يف بان فعليه مثل زيته 

ولو أغاله على النار أخذه وما يقصت مكيلته أو قيمته وكذلك لو خلط دقيقا بدقيق فكالزيت وإن 
عفن عنده رده وقيمة ما يقص وإن غصبه ثوبا وزعفرايا فصبغه به فربه باخليار إن شاء كان قمحا ف

أخذه وإن شاء قومه أبيض وزعفرايه صحيحا وضمنه قيمة ما يقص ولو كان لوحا فأدخله يف سفينة أو 
بىن عليه جدارا أخذ بقلعه أو خيطا خاط به ثوبه فإن خاط به جرح إيسان أو حيوان ضمن اخليط ومل 

نزع ولو غصب طعاما فأطعمه من أكله مث استحق كان للمستحق أخذ الغاصب به فإن غرمه فال شيء ي
للواهب على املوهوب له وإن شاء أخذ املوهوب له فإن غرمه فقد قيل يرجع به إىل الواهب وقيل ال 

وب له ما أشبه بقوله إن هبة الغاصب ال معىن هلا وقد أتلف املوه :قال املزين رمحه اهلل .يرجع به
 .ليس له وال للواهب فعليه غرمه وال يرجع به فإن غرمه الغاصب رجع به عليه هذا عندي أشبه بأصله

ولو حل دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقفا مث ذهبا مل يضمن ألهنما أحدثا  :قال الشافعي رمحه اهلل
فكان احلل ال يدفع ما فيه الذهاب ولو حل زقا أو راوية فايدفقا ضمن إال أن يكون الزق ثبت مستندا 

 :مث سقط بتحريك أو غريه فال يضمن ألن احلل قد كان وال جناية فيه ولو غصبه دارا فقال الغاصب

هي بالكوفة فالقول قوله مع ميينه ولو غصبه دابة فضاعت فأدى قيمتها مث ظهرت ردت عليه ورد ما 
قد بطل ملا وجدت ولو كان هذا بيعا ما  قبض من قيمتها أليه أخذ قيمتها على أهنا فائتة فكان الفوت

جاز أن تباع غائبة كعني جين عليها فابيضت أو على سن صيب فايقلعت فأخذ أرشها بعد أن أيس منها 
وقال يف موضع  .مث ذهب البياض ويبتت السن فلما عادا رجع حقهما وبطل األرش بذلك فيهما

قال  .د عرفتها فباعه إياها فالبيع جائزأيا أشتريها منك وهي يف يدي ق :ولو قال الغاصب :آخر
قال الشافعي رمحه  .منع بيع الغائب يف إحدى املسألتني وأجازه يف األخرى :رمحه اهلل :املزين

ولو باعه عبدا وقبضه املشتري مث أقر البائع أيه غصبه من رجل فإن أقر املشتري يقضنا البيع  :اهلل
 ورددياه إىل ربه 
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مل يقر فال يصدق على إبطال البيع ويصدق على يفسه فيضمن قيمته وإن رده املشتري بعيب  وإن  

كان عليه أن يسلمه إىل ربه املقر له به فإن كان املشتري أعتقه مث أقر البائع أيه للمغصوب مل يقبل قول 
رجع املشتري واحد منهما يف رد العتق وللمغصوب القيمة إن شاء أخذياها له من املشتري املعتق وي

وإن كسر لنصراين صليبا فإن كان يصلح  .على الغاصب مبا أخذ منه أليه أقر أيه باعه ما ال ميلك
لشيء من املنافع مفصال فعليه ما بني قيمته مفصال ومكسورا وإال فال شيء عليه وإن أراق له مخرا أو 

واحتج على من جعل له قيمة اخلمر  قتل له خنزيرا فال شيء عليه وال قيمة حملرم أليه ال جيري عليه ملك
أرأيت جموسيا اشترى بني يديك غنما بألف درهم مث وقذها كلها ليبيعها  :واخلنزير ألهنما ماله فقال

هذا مايل وهذه ذكاته عين وحالل يف ديين وفيه ربح كثري وأيت  :فحرقها مسلم أو جموسي فقال لك
أقول ليس ذلك بالذي يوجب  :ذ يل قيمته فقالتقرين على بيعه وأكله وتأخذ مين اجلزية عليه فخ

فكيف حكمت بقيمة اخلنزير واخلمر ومها  :لك أن أكون شريكا لك يف احلرام وال حق لك قال
  .عندك حرام

  
 خمتصر الشفعة من اجلامع من ثالثة كتب متفرقة  

ربيا مالك عن أخ :ومما أوجبت فيه على قياس قوله واهلل املوفق للصواب قال الشافعي رمحه اهلل 
الشفعة فيما مل يقسم فإذا   :الزهري عن سعيد وأيب سلمة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ووصله من غري حديث مالك وأيوب وأيب الزبري عن جابر عن النيب صلى  .وقعت احلدود فال شفعة  
لنيب صلى اهلل عليه وسلم اهلل عليه وسلم مثل معىن حديث مالك واحتج حمتج مبا روي عن أيب رافع أن ا

فأقول للشريك الذي مل يقاسم وللمقاسم شفعة كان لصيقا أو  :اجلار أحق بسقبه  وقال  :قال
فلم أعطيت بعضا دون بعض واسم اجلوار  :غري لصيق إذا مل يكن بينه وبني الدار طريق يافذة قلت له

وبينه رحبة أكثر من ألف ذراع إذا  يلزمه فمنعت من بينك وبينه ذراع إذا كان يافذا وأعطيت من بينك
فاجلار أحق بسقبه ال حيتمل إال معنيني لكل جار أو لبعض اجلريان دون  :فقلت له .مل تكن يافذة

بعض فلما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال شفعة فيما قسم دل على أن الشفعة للجار الذي مل 
نا أليه جممل وحديثنا مفسر واملفسر يبني يقاسم دون اجلار الذي قاسم وحديثك ال خيالف حديث



يعم امرأتك أقرب إليك أم شريكك  :وهل يقع اسم اجلوار على الشريك قلت :قال .اجململ
  :فالعرب تقول امرأة الرجل جارته قال :قلت .بل امرأيت ألهنا ضجيعيت :قال
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 أجـارتـنـا بـينـي فـإيـــك  :قال األعشى :قلت .وأين  

 طـــالـــقـــه 

 كذاك أمـور الـنـاس تـغـدو وطـارقـه     

 وبيين فإن الـبـني خـري مـن الـعـصـا   

 وأن ال تـزالـي فـوق رأسـك بـارقــه     

 حبستك حتـى المـنـي الـنـاس كـلـهـم   

 وخـفـت بـأن تـأتـي لـدي بــبـــائقـــه     

  وذوقـي فـتـــى حـــي فـــإيـــي ذائق  
 فـتـاة لـحـي مـثـل مــا أيـــت ذائقـــه     

وحديثنا أثبت إسنادا  :قال الشافعي رمحه اهلل .يزل الطالق موافقا لطالق األعشى :فقال عروة 
مما روى عبد امللك عن عطاء عن جابر وأشبههما لفظا وأعرفهما يف الفرق بني املقاسم وبني من مل 

متجزىء فيكون شريكه أحق به ألن حقه شائع فيه وعليه يف يقاسم أليه إذا باع مشاعا باع غري 
وال شفعة إال  :قال الشافعي رمحه اهلل .الداخل سوء مشاركة ومؤية مقامسة وليس كذلك املقسوم

يف مشاع وللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع فإن علم فطلب مكايه فهي له وإن أمكنه فلم 
لطلب فإن كان له عذر من حبس أو غريه فهو على شفعته وإال فال يطلب بطلت شفعته فإن علم فأخر ا

شفعة له وال يقطعها طول غيبته وإمنا يقطعها أن يعلم فيترك فإن اختلفا يف الثمن فالقول قول املشتري 
مع ميينه وإن اشتراها بسلعة فهي له بقيمة السلعة وإن تزوج هبا فهي للشفيع بقيمة املهر فإن طلقها قبل 



رجع عليها بنصف قيمة الشقص وإن اشتراها بثمن إىل أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن  الدخول
  .وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حىت حيل األجل

ولو ورثه رجالن فمات أحدمها وله ابنان فباع أحدمها يصيبه فأراد أخوه  :قال الشافعي رمحه اهلل 
هذا أصح من أحد  :رمحه اهلل :قال املزين .انالشفعة دون عمه فكالمها سواء ألهنما فيها شريك

ويف تسويته بني الشفعتني على كثرة ما للعم على األخ  :قال املزين .قوليه إن أخاه أحق بنصيبه
قضاء ألحد قوليه على اآلخر يف أخذ الشفعاء بقدر األيصباء ومل خيتلف قوله يف املعتقني يصيبني من عبد 

عليهما قيمة الباقي منه بينهما سواء إذا كايا موسرين قضى ذلك  أحدمها أكثر من اآلخر يف أن جعل
ولورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذه أبوهم  :قال الشافعي رمحه اهلل .من قوله على ما وصفنا

قال الشافعي  .وهذا يؤكد ما قلت أيضا :قال املزين .بينهم على العال امرأته وابنه يف ذلك سواء
أحد الشفعاء أخذ الكل جبميع الثمن فإن حضر ثان أخذ منه النصف بنصف فإن حضر  :رمحه اهلل

الثمن فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث بثلث الثمن حىت يكويوا سواء فإن كان االثنان اقتسما كان 
 للثالث يقض قسمتهما فإن سلم بعضهم مل يكن 
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هم من السماء إما أخذ الكل بالثمن وإما ترك ولو لبعض إال أخذ الكل أو الترك وكذلك لو أصاهبا   

إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو دع أليه بىن غري متعد فال يهدم ما  :قاسم وبىن قيل للشفيع
هذا عندي غلط وكيف ال يكون متعديا وقد بىن فيما للشفيع فيه شرك مشاع  :قال املزين .بىن

شفيعا إذ كان الشريك إمنا يستحق الشفعة أليه شريك يف الدار ولوال أن للشفيع فيه شركا ما كان 
والعرصة حبق مشاع فكيف يقسم وصاحب النصيب وهو الشفيع غائب والقسم يف ذلك فاسد وبىن 

فيما ليس له فكيف يبين غري متعد واملخطىء يف املال والعامد سواء عند الشافعي أال ترى لو أن رجال 
اها فاستحقها رجل أيه يأخذ عرصته ويهدم الباين بناءه ويقلعه يف قول اشترى عرصة بأمر القاضي فبن

ولو كان  :قال الشافعي رمحه اهلل .الشافعي رمحه اهلل فالعامد واملخطىء يف بناء ما ال ميلك سواء



وال شفعة يف بئر ال بياض هلا ألهنا ال حتتمل  :قال .الشقص يف النخل فزادت كان له أخذ زائده
طريق اليت ال متلك فال شفعة فيها وال هبا وأما عرصة الدار تكون حمتملة للقسم وللقوم القسم وأما ال

ولويل اليتيم وأيب الصيب أن يأخذا بالشفعة  :قال .طريق إىل منازهلم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة
ما مجيعا باخليار ملن يليان إذا كنت غبطة فإن مل يفعال فإذا وليا ماهلما أخذاها فإن اشترى شقصا على أهن

ولو كان اخليار للمشتري دون البائع فقد خرج من ملك البائع  :قال .فال شفعة حىت يسلم البائع
وفيه الشفعة ولو كان مع الشفعة عرض والثمن واحد فإيه يأخذ الشفعة حبصتها من الثمن وعهدة 

وهذه مسائل أجبت فيها  :قال املزين رمحه اهلل .املشتري على البائع وعهدة الشفيع على املشتري
وإذا تربأ من عيوب الشفعة مث أخذها الشفيع كان له  :قال املزين .على معىن قول الشافعي رمحه اهلل

الرد على املشتري فإن استحقت من الشفيع رجع بالثمن على املشتري ورجع املشتري على البائع ولو 
بوزهنا فاستحقت الديايري األوىل فالشراء والشفعة كان املشتري اشتراها بديايري بأعياهنا مث أخذها الشفيع 

باطل ألن الديايري بعينها تقوم مقام العرض بعينه يف قوله ولو استحق الديايري الثايية كان على الشفيع 
قال  .ولو حط البائع للمشتري بعد التفرق فهي هبة له وليس للشفيع أن حيط :قال .بدهلا
ه أيه اشترى شقصا له فيه شفعة فعليه البينة وعلى املنكر اليمني فإن وإذا ادعى علي :رمحه اهلل :املزين

يكل وحلف الشفيع قضيت له بالشفعة ولو أقام الشفيع البينة أيه اشتراها من فالن الغائب بألف درهم 
فأقام ذلك الذي يف يديه البينة أن فاليا أودعه إياها قضيت له بالشفعة وال مينع الشراء الوديعة ولو أن 

 جلني باعا ر
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أيا آخذ ما باع فالن وأدع حصة فالن فذلك له يف القياس قوله  :من رجل شقصا فقال الشفيع  

وكذلك لو اشترى رجالن من رجل شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو زعم املشتري 
أيه باعه إياها بألفني قضى له بألفني  أيه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفيع بألف مث أقام البائع البينة

على املشتري وال يرجع على الشفيع أليه مقر أيه استوىف مجيع حقه ولو كان الثمن عبدا فأخنه الشفيع 



بقيمة العبد مث أصاب البائع بالعبد عيبا فله رده ويرجع البائع على املشتري بقيمة الشقص وان استحق 
خذ شقصه ولو صاحله من دعواه على شقص مل جيز يف قول العبد بطلت الشفعة ورجع البائع فأ

وللشفيع أخذ الشفعة مبثل احلق الذي وقع به  .الشافعي إال أن يقر املدعي عليه بالدعوى فيجوز
الصلح إن كان له مثل أو قيمته إن مل يكن له مثل ولو أقام رجالن كل واحد منهما بينة أيه اشترى من 

ص صاحبه بشفعته فإن وقتت البينة فالذي سبق بالوقت له الشفعة وإن هذه الدار شقصا وأراد أخذ شق
مل تؤقت وقتا بطلت الشفعة أليه ميكن أن يكويا اشتريا معا وحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما 

قد بعت من فالن شقصي بألف درهم وأيه قبض الشقص فأيكر ذلك فالن  :ادعاه ولو أن البائع قال
فيع يدفع األلف إىل البائع ويأخذ الشقص وإذا كان للشقص ثالثة شفعاء فشهد وادعاه الشفيع فإن الش

اثنان على تسليم الثالث فإن كايا سلما جازت شهادهتما ألهنما ال جيران إىل أيفسهما وإن مل يكويا 
ولو ادعى الشفيع على رجل أيه  .سلما مل جيز شهادهتما ألهنما جيران إىل أيفسهما ما سلمه صاحبهما

رى الشقص الذي يف يديه من صاحبه الغائب ودفع إليه مثنه وأقام عدلني بذلك عليه أخذ بشفعته اشت
هذا قول الكوفيني وهو عندي  :رمحه اهلل :قال املزين .ويفذ احلكم بالبيع على صاحبه الغائب

ملشتري ترك ألصلهم يف أيه ال يقضي على غائب وهذا قضى عليه بأيه باع وقبض الثمن وأبرأ منه إليه ا
ولو اشترى شقصا وهو شفيع فجاء شفيع  :رمحه اهلل :قال املزين .وبذلك أوجبوا الشفعة للشفيع

  .بل آخذ يصفها :وقال هو .خذها كلها بالثمن أو دع :آخر فقال له املشتري

ولو شجه موضحة عمدا  :قال املزين .كان ذلك له أليه مثله وليس له أن يلزم شفعته لغريه 
لى شقص ومها يعلمان أرش املوضحة كان للشفيع أخذه باألرش ولو اشترى ذمي من فصاحله منها ع

ذمي شقصا خبمر أو خنزير وتقابضا مث قام الشفيع وكان يصراييا أو يصرايية فأسلم ومل يزل مسلما 
 فسواء ال شفعة له يف قياس قوله ألن اخلمر واخلنزير ال قيمة هلما عنده حبال واملسلم والذمي يف الشفعة

 سواء وال شفعة يف عبد وال أمة وال دابة وال ماال يصلح فيه القسم هذا كله 
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  .قياس قول الشافعي ومعناه وباهلل التوفيق  
  
 خمتصر القراض إمالء وما دخل يف ذلك من كتاب  

طاب رضي وروي عن عمر بن اخل :اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلي قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
اهلل عنه أيه صري ربح ابنيه يف املال الذي تسلفا بالعراق فرحبا فيه باملدينة فجعله قراضا عندما قال له 

 .لو جعلته قراضا ففعل وأن عمر رضي اهلل عنه دفع ماال قراضا على النصف :رجل من أصحابه

اهم اليت هي أمثان لألشياء وال جيوز القراض إال يف الديايري والدر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإن قارضه وجعل رب املال معه غالمه وشرط أن الربح بينه وبني العامل والغالم  :قال .وقيمها

أثالثا فهو جائز وكان لرب املال الثلثان وللعامل الثلث وال جيوز أن يقارضه إىل مدة من املمد وال 
ط أن يوليه سلعة أو على أن يرتفق أحدمها يشترط أحدمها درمها على صاحبه وما بقي بينهما أو يشتر

يف ذلك بشيء دون صاحبه أو يشترط أن ال يشتري إال من فالن أو ال يشتري إال سلعة بعينها واحدة 
أو خنال أو دواب يطلب مثر النخل ويتاج الدواب وحيبس رقاهبا فإن فعل ذلك كله فاسد فإن عمل فيه 

ولو اشترط أن يشتري صنفا موجودا يف الشتاء والصيف  :قال .فله أجر مثله والربح واملال لربه
فجائز وإذا سافر كان له أن يكتري من املال من يكفيه بعض املؤية من األعمال اليت ال يعملها العامل 

وله النفقة باملعروف وإن خرج مبال لنفسه كايت النفقة على قدر املالني باحلصص وما اشترى فله الرد 
إن اشترى وباع بالدين فضامن إال أن يأذن له وهو مصدق يف ذهاب املال مع بالعيب وكذلك الوكيل و

ميينه وإن اشترى من يعتق على رب املال بإذيه عتق وإن كان بغري إذيه فاملضارب ضامن والعبد له 
واملالك إمنا أمره أن يشتري من حيل له أن يربح يف بيعه فكذلك العبد املأذون له يف التجارة يشتري أبا 

 :وقال يف كتاب الدعوى والبينات يف شراء العبد .ده فالشراء مفسوخ أليه خمالف وال مال لهسي

قياس قوله الذي قطع به  :قال املزين .أحدمها جائز واآلخر ال جيوز :من يعتق على مواله قوالن
يف املال قال الشافعي فإن اشترى املقارض أبا يفسه مبال رب املال و .أن البيع مفسوخ أليه ال ذمة له

فضل أو ال فضل فيه فسواء وال يعتق عليه أليه إمنا يقوم مقام وكيل اشترى لغريه فبيعه جائز وال ربح 
للعامل إال بعد قبض رب املال ماله وال يستوفيه ربه إال وقد باع أباه ولو كان ميلك من الربح شيئا قبل 



إال أقل من رأس املال كان فيما بقي أن يصري املال إىل ربه كان مشاركا له ولو خسر حىت ال يبقى 
 شريكا ألن من 
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ومىت شاء ربه أخذ ماله قبل العمل وبعده ومىت شاء العامل  :قال .ملك شيئا زائدا ملكه ياقصا  

أن خيرج من القراض خرج منه وإن مات رب املال صار لوارثه فإن رضي ترك املقارض على قراضه 
ه وإن مات العامل مل يكن لوارثه أن يعمل مكايه ويبيع ما كان يف يديه مع ما وإال فقد ايفسخ قراض

كان من ثياب أو أداة السفر وغري ذلك مما قبل أو كثر فإن كان فيه فضل كان لوارثه وإن كان خسران 
كان ذلك ون قارض العامل باملال آخر بغري إذن صاحبه فهو ضامن فإن ربح فلصاحب املال شطر 

هذا قوله قدميا وأصل قوله اجلديد  :قال املزين .كون للذي عمل شطره فيما يبقىالربح مث ي
املعروف أن كل عقد فاسد ال جيوز وإن جوز حىت يبتدأ مبا يصلح فإن كان اشترى بعني املال فهو 
فاسد وإن كان اشترى بغري العني فالشراء جائز والربح واخلسران للمقارض األول وعليه الضمان 

قال الشافعي وإن حال على سلعة يف القراض حول وفيها ربح  .ثاين أجر مثله يف قياس قولهوللعامل ال
أن الزكاة على رأس املال والربح وحصة ربح صاحبه وال زكاة على العامل  :أحدمها :ففيها قوالن

ألن رحبه فائدة فإن حال احلول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاه مع املال أليه خليط يرحبه وإن 
أهنا تزكي برحبها حلوهلا ألهنا لرب  :والقول الثاين .جعت السلعة إىل رأس املال كان لرب املالر

هذا أشبه بقوله  :قال املزين .املال وال شيء للعامل يف الربح إال بعد أن يسلم إىل رب املال ماله
ئا لعتق عليه وهذا لو اشترى العامل أباه ويف املال ربح كان له بيعه فلو ملك من أبيه شي :أليه قال

لو كان له ربح قبل دفع املال إىل ربه لكان  :دليل من قوله على أحد قوليه وقد قال الشافعي رمحه اهلل
به شريكا ولو خسر حىت ال يبقى إال قدر رأس املال كان فيما بقي شريكا ألن من ملك شيئا زائدا 

  .ملكه ياقصا



أخذ ماله ومىت أراد العامل اخلروج من القراض فذلك ومىت شاء رب املال  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 :قال املزين .وهذه مسائل أجبت فيها على قوله وقياسه وباهلل التوفيق :قال املزين رمحه اهلل .له

خذها فاشتر هبا هرويا أو مرويا بالنصف كان فاسدا أليه مل  :من ذلك لو دفع إليه ألف درهم فقال
خذها  :فإن قال :قال .مثله وان باع فباطل ألن البيع بغري أمره يبني فإن اشترى فجائز وله أجر

قراضا أو مضاربة على ما شرط فالن من الربع لفالن فإن علما ذلك فجائز وإن جهاله أو أحدمها 
ففاسد فإن قارضه بألف درهم على أن ثلث رحبها للعامل وما بقي من الربح فثلثه لرب املال وثلثاه 

جزاء معلومة وإن قارضه على ديايري فحصل يف يديه دراهم أو على دراهم فحصل للعامل فجائز ألن األ
 يف يديه ديايري فعليه بيع ما حصل حىت يصري مثل ما لرب 
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املال يف قياس قوله وإذا دفع ماال قراضا يف مرضه وعليه ديون مث مات بعد أن اشترى وباع وربح أخذ   

 .اشتريته لنفسي مبايل :رماء ما بقي من ماله وإن اشترى عبدا وقال العاملالعامل رحبه واقتسم الغ

بل يف القراض مبايل فالقول قول العامل مع ميينه أليه يف يده واآلخر مدع فعليه  :وقال رب املال
بل لنفسك وفيه خسران  :اشتريته من مال القراض فقال رب املال :وإن قال العامل .البينة

اشتريت هذا العبد جبميع  :ولو قال العامل .ل مع ميينه أليه مصدق فيما يف يديهفالقول قول العام
األلف القراض مث اشتريت العبد الثاين بتلك األلف قبل أن أيقد كان األول يف القراض والثاين للعامل 

يف وعليه الثمن وإن هنى رب املال العامل أن يشتري ويبيع ويف يديه عرض اشتراه فله بيعه وإن كان 
يديه عني فاشترى فهو متعد والثمن يف ذمته والربح له والوضيعة عليه وإن كان اشترى باملال بعينه 

فالشراء باطل يف قياس قوله ويترادان حىت ترجع السلعة إىل األول فإن هلكت فلصاحبها قيمتها على 
 :حبت ألفا مث قالولو قال العامل ر .األول ويرجع هبا األول على الثاين ويتردان الثمن املدفوع

ولو اشترى  .غلطت أو خفت يزع املال مين فكذبت لزمه إقراره ومل ينفعه رجوعه يف قياس قوله



العامل أو باع مبا ال يتغابن الناس مبثله فباطل وهو للمال ضامن ولو اشترى يف القراض مخرا أو خنزيرا 
  .هأو أم ولد دفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن يف قياس قول

ساقى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل خيرب على أن يصف الثمر هلم  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي قال  :وكان يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص بينه وبينهم مث يقول

صها مائة الشافعي ومعىن قوله يف اخلرص إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي أن خيرص النخل كله كأيه خر
وسق وعشرة أوسق رطبا مث قدر أهنا إذا صارت مترا يقصت عشرة أوسق فصحت منها مائة وسق مترا 

إن شئتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم الذي أيا فيه قيم ألهله على أن تضمنوا يل  :فيقول
شئتم فلي أن  مخسني وسقا مترا من متر يسميه ويصفه ولكم أن تأكلوها وتبيعوها رطبا كيف شئتم وإن

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .أكون هكذا مثلكم وتسلمون إيل يصفكم وأضمن لكم هذه املكيلة
ساقى على النخل أو العنب جبزء معلوم فهي املساقاة اليت ساقى عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 منها من شيء فله جزء معلوم وإذا دفع إليه أرضا بيضاء على أن يزرعها املدفوعة إليه فما أخرج اهلل
فهذه املخابرة اليت هنى عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل ترد إحدى السنتني باألخرى فاملساقاة 

 جائزة مبا وصفت يف 
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النخل والكرم دون غريمها أليه عليه الصالة والسالم أخذ صدقة مثرهتما باخلرص ومثرمها جمتمع بائن   
شجره ال حائل دويه مينع إحاطة الناظر إليه ومثر غريمها متفرق بني أضعاف ورق ال حياط بالنظر إليه  من

فال جتوز املساقاة إال على النخل والكرم وجتوز املساقاة سنني وإذا ساقاه على خنل وكان فيه بياض ال 
النخل يف املاء فكان غري يوصل إىل عمله إال بالدخول على النخل وكان ال يوصل إىل سقيه إال بشرك 

متميز جاز أن يساقي عليه مع النخل ال منفردا وحده ولوال اخلرب فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه 
دفع إىل أهل خيرب النخل على أن هلم النصف من النخل والزرع وله النصف وكان الزرع كما وصفت 

أن يزرع البياض إال بإذن ربه فإن فعل فكمن بني ظهراين النخل مل جيز ذلك وليس للمساقي يف النخل 



وال جتوز املساقاة إىل على جزء معلوم قل ذلك أو كثر وإن ساقاه على أن له مثر  .زرع أرض غريه
خنالت بعينها من احلائط مل جيز وكذلك لو اشترط أحدمها على صاحبه صاعا من متر مل جيز وكان له 

ى اإلجارة بأن عليه أن يعمل وحيفظ بشيء من التمر قبل أجرة مثله فيما عمل ولو دخل يف النخل عل
يبدو صالحه فاإلجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل وكل ما كان فيه مستزاد يف الثمر من إصالح 

املاء وطريقه وتصريف اجلريد وإبار النخل وقطع احلشيش املضر بالنخل وحنوه جاز شرطه على العامل 
  .زاد وال صالح يف الثمرة فال جيوز شرطه على العاملفأما شد احلظار فليس فيه مست

  
 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند

 إراهتما تغلب 
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
  احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (من شوال ست)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 مضان بست من شوال ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع ر .غري صحيح وال فصيح  
  



 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
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 كتاب الشرط يف الرقيق يشترطهم املساقي  

وال بأس أن يشترط املساقي على رب النخل غلمايا يعملون معه وال  :ال الشافعي رمحه اهللق 
ويفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس يفقة الرقيق بأكثر من أجرهتم  :قال .يستعملهم يف غريه

وهذه  :قال املزين رمحه اهلل .فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغري أجرة جاز أن يعملوا له بغري يفقة
فمن ذلك لو ساقاه على خنل سنني معلومة  .مسائل أجبت فيها على معىن قوله وقياسه وباهلل التوفيق

على أن يعمال فيها مجيعا مل جيز يف معىن قوله قياسا على شرط املضاربة يعمالن يف املال مجيعا فمعىن 
نصف على أن يساقيه يف حائط آخر ذلك أيه أعايه معوية جمهولة الغاية بأجرة جمهولة ولو ساقاه على ال

على الثلث مل جيز يف قياس قوله كالبيعتني يف بيعة وله يف الفاسد أجر مثله يف عمله فإن ساقاه أحدمها 
يصيبه على النصف واآلخر يصيبه على الثلث جاز ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة 

لثلث ومن الصيحاين الربع ومها يعرفان كل صنف وصيحاين على أن له من الدقل النصف ومن العجوة ا
كان كثالثة حوائط معروفة وإن جهال أو أحدمها كل صنف مل جيز ولو ساقاه على خنل على أن للعامل 
ثلث الثمرة ومل يقوال غري ذلك كان جائزا وما بعد الثلث فهو لرب النخل وإن اشترطا أن لرب النخل 

فاسدا ألن العامل مل يعلم يصيبه والفرق بينهما أن مثرة النخل لرهبا ثلث الثمرة ومل يقوال غري ذلك كان 
إال ما شرط منها للعامل فال حاجة بنا إىل املسألة بعد يصيب العامل ملن الباقي وإذا اشترط رب النخل 

لنفسه الثلث ومل يبني يصيب العامل من الباقي فنصيب العامل جمهول وإذا جهل النصيب فسدت 
كايت النخل بني رجلني فساقى أحدمها صاحبه على أن للعامل ثلث الثمرة من مجيع النخل املساقاة ولو 



ولآلخر الثلث كان جائزا ألن معناه أيه ساقى شريكه يف يصفه على ثلث مثرته ولو ساقى شريكه على 
فما أن للعامل الثلث ولصاحبه الثلثني مل جيز كرجلني بينهما ألف درهم قارض أحدمها صاحبه يف يصفه 
رزق اهلل يف األلف من ربح فالثلثان للعامل ولصاحبه الثلث فإمنا قارضه يف يصفه على ثلث رحبه يف 

يصفه ولو قارضه على أن للعامل ثلث الربح والثلثني لصاحبه مل جيز ألن معىن ذلك أن عقد له العامل 
يع بغري عوض فإن عمل أن خيدمه يف يصفه بغري بدل وسلم له مع خدمته من ربح يصفه متام ثلثي اجلم

املساقي يف هذا أو املقارض فالربح بينهما يصفني وال أجرة للعامل أليه عمل على غري بدل ولو ساقى 
 أحدمها صاحبه على خنل بينهما سنة معروفة على أن يعمال فيها مجيعا على أن ألحدمها الثلث واآلخر 
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ولو ساقى رجل  .ن عمال فأليفسهما عمال والثمر بينهما يصفنيالثلثني مل يكن ملساقاهتما معىن فإ  

رجال خنال مساقاة صحيحة فأمثرت مث هرب العامل اكترى عليه احلاكم يف ماله من يقوم يف النخل 
مقامه وإن علم منه سرقة يف النخل وفسادا منع من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه وإن مات قامت 

النخل كان متطوعا به ويستويف العامل شرطه يف قياس قوله ولو عمل فيها ورثته مقامه فإن أيفق رب 
العامل فأمثرت مث استحقها رهبا أخذها ومثرها وال حق عليه فيما عمل فيها العامل ألهنا آثار ال عني 
ورجع العامل على الدافع بقيمة ما عمل فإن اقتسما الثمرة فأكالها مث استحقها رهبا رجع على كل 

هما مبكيلة الثمرة وإن شاء أخذها من الدافع هلا ورجع الدافع على العامل باملكيلة اليت غرمها واحد من
  .ورجع العامل على الذي استعمله بأجر مثله

ولو ساقاه على أيه إن سقاها مباء مساء أو هنر فله الثلث وإن سقاها بالنضج فله النصف كان هذا فاسدا  
هول والعمل غري معلوم كما لو قارضه مبال على أن ما ربح يف الرب ألن عقد املساقاة كان والنصيب جم

فله الثلث وما ربح يف البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله فإن اشترط الداخل أن أجرة 
ولو ساقاه على ودي لوقت يعلم أيه ال يثمر إليه مل جيز لو اختلفا  .األجراء من الثمرة فسدت املساقاة

بل على  :على الثلث وقال العامل :النخل على مساقاة صحيحة فقال رب النخلبعد أن أمثرت 



النصف حتالفا وكان له أجر مثله يف قياس قوله كان أكثر مما أقر له به رب النخل أو أقل وإن أقام كل 
واحد منهما البينة على ما ادعى سقطتا وحتالفا كذلك أيضا ولو دفعا خنال إىل رجل مساقاة فلما أمثرت 

شرطتما يل النصف ولكما النصف فصدقه أحدمها وأيكر اآلخر كان له مقامسة  :اختلفوا فقال العامل
املقر يف يصفه على ما أقر به وحتالف هو واملنكر وللعامل أجر مثله يف يصفه ولو شرط من يصيب 

ل على أحدمها بعينه النصف ومن يصيب اآلخر بعينه الثلث جاز وإن جهال ذلك مل جيز وفسخ فإن عم
  ذلك فله أجر

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
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 خمتصر من اجلامع يف اإلجارة من ثالث كتب  



فإن أرضعن لكم   :قال اهلل تعاىل :اإلجارة وما دخل فيه سوى ذلك قال الشافعي رمحه اهلل يف 
فآتوهن أجورهن  وقد خيتلف الرضاع فلما مل يوجد فيه إال هذا جازت فيه اإلجارة وذكرها اهلل تعاىل 

ا بضع يف كتابه وعمل هبا بعض أيبيائه فذكر موسى عليه السالم وإجارته يفسه مثاين حجج ملك هب
استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على جتويز اإلجارة ومضت هبا السنة وعمل  :امرأته وقيل

قال  .هبا بعض الصحابة والتابعني وال اختالف يف ذلك بني أهل العلم ببلديا وعوام أهل األمصار
ا من صاحبه فاإلجارات صنف من البيوع ألهنا متليك لكل واحد منهم :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ولذلك ميلك املستأجر املنفعة اليت يف العبد والدار والدابة إىل املدة اليت اشترطها حىت يكون أحق هبا من 
مالكها وميلك هبا صاحبها العوض فهي منفعة معقولة من عني معلومة فهي كالعني املبيعة ولو كان 

أليه حينئذ يكون دينا بدين وقد  حكمها خبالف العني كايت يف حكم الدين ومل جيز أن يكترى بدين
وإذا دفع ما أكرى وجب له مجيع  :قال .هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الدين بالدين

الكراء كما إذا دفع مجيع ما باع وجب له مجيع الثمن إال أن يشترط أجال فإذا قبض العبد فاستخدمه 
در ما استخدم وسكن فكان له ورد بقدر ما أو املسكن فسكنه مث هلك العبد أو اهندم املسكن حسب ق

بقي على املكتري كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوىف بعضا فاستهلكه مث هلك الباقي 
كان عليه من الثمن بقدر ما قبض ورد قدر ما بقي وال تنفسخ مبوت أحدمها ما كايت الدار قائمة 

 :قيل .فقد ايتفع املكري بالثمن :ا فإن قيلوليس الوارث بأكثر من املوروث الذي عنه ورثو

كما لو أسلم يف رطب لوقت فايقطع رجع بالثمن وقد ايتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا ببلد ودفع 
وهذا جتويز بيع  :رمحه اهلل :قال املزين .الثمن فهلك املبتاع رجع بالثمن وقد ايتفع به البائع

وإن تكارى دابة من مكة إىل بطن مر فتعدى  :فعي رمحه اهللقال الشا .الغائب ويفاه يف مكان آخر
هبا إىل عسفان فعليه كراؤها إىل مر وكراء مثلها إىل عسفان وعليه الضمان وله أن يؤاجر داره وعبده 

  .ثالثني سنة وأي املتكاريني هلك فورثته تقوم مقامه
  

 ID ' '   وقال  (نهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثام
 ما يكون م ) :تعاىل
  



  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 باب كراء اإلبل وغريها  

وكراء اإلبل جائز للمحامل والزوامل والرجال وكذلك الدواب للسروج  :قال الشافعي رمحه اهلل 
األكف واحلمولة وال جيوز من ذلك مغيب حىت يرى الراكبني وظوف احململ والوطاء والظل إن شرطه و

ألن ذلك خيتلف فيتباين واحلمولة بوزن معلوم أو كيل معلوم يف ظروف ترى أو تكون إذا شرطت 
هو عرفت مثل غرائر جبلية وما أشبه هذا وإن ذكر حممال أو مركبا أو زاملة بغري رؤية وال صفة ف

مفسوخ للجهل بذلك وإن أكراه حممال وأراه إياه وقال معه معاليق أو قال ما يصلحه فالقياس أيه فاسد 
وإن أكراه إىل مكة فشرط سريا معلوما فهو أصح  .ومن الناس من يقول له بقدر ما يراه الناس وسطا

الناس كما أن له من  وإن مل يشترط فالذي أحفظه أن السري معلوم على املراحل ألهنا األغلب من سري
الكراء األغلب من يقد البلد وأيهما أراد اجملاوزة أو التقصري مل يكن له فإن تكارى إبال بأعياهنا ركبها 
وإن ذكر محولة مضموية ومل تكن بأعياهنا ركب ما حيمله غري مضر به وعليه أن يركب املرأة وينزهلا 

لصالة وينتظره حىت يصليها غري معجل له وملا ال بد عن البعري باركا أليه ركوب النساء وينزل الرجل ل
له منه من الوضوء وال جيوز أن يتكارى بعريا بعينه إىل أجل معلوم إال عند خروجه وإن مات البعري رد 
اجلمال من الكراء مما أخذ حبساب ما بقي وان كايت احلمولة مضموية كان عليه أن يأيت بإبل غريها 

إن  :ال مكبوبا وال مستقليا والقياس أن يبدل ما يبقى من الزاد ولو قيل وإن اختلفا يف الرحلة رحل
قال الشافعي رمحه  .األول أقيسهما :قال املزين .املعروف من الزاد ينقص فال يبدل كان مذهبا

  .فإن هرب اجلمال فعلى اإلمام أن يكتري عليه يف ماله :اهلل

األجراء كلهم سواء وما تلف  :لشافعي رمحه اهللمن كتاب اختالف أبا حنيفة وابن أيب ليلي قال ا 
والقول  .الضمان أليه أخذ األجر :يف أيديهم من غري جنايتهم ففيه واحد من قولني أحدمها



هذا أوالمها به أليه قطع بأن ال ضمان على احلجام  :قال املزين .ال ضمان إال بالعدوان :اآلخر
إذا ألقوا عن هؤالء الضمان  :ر دابته وقد قال الشافعييأمره الرجل أن حيجده أو خينت غالمه أو يبيط

وروي  .ما علمت أين سألت واحدا منهم ففرق بينهما منهم :وقال .لزمهم إلقاؤه عن الصناع
وال أعرف أحدا من  :رمحه اهلل :قال املزين .ال ضمان على صايع وال أجري :عن عطاء أيه قال

رق بينه عندي يف القياس وبني املشترك وال أضمن األجري يف العلماء ضمن الراعي املنفرد باألجرة وال ف
 احلايوت حيفظ ما فيه 
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وإذا استأجر من  :قال الشافعي رمحه اهلل .من الرب ويبيعه والصايع باألجرة عندي يف القياس مثله  

 مثلها الستعار التنور أو خيبز له خبزا معلوما يف تنور أو فرن فاحترق فإن كان خبزه يف حال ال خيبز يف
شدة محوه أو تركه تركا ال جيوز يف مثله فهو ضامن وإن كان ما فعل صالحا ملثله مل يضمن عند من ال 

وان اكترى دابة فضرهبا أو كبحها باللجام فماتت فإن كان ما فعل من ذلك ما يفعل  .يضمن األجري
فأما الرواض فإن شأهنم استصالح الدواب العامة فال شيء عليه وإن فعل ما ال يفعل العامة ضمن 

ومحلها على السري واحلمل عليها بالضرب على أكثر مما يفعل الراكب غريهم فإن فعل من ذلك ما يراه 
والراعي  :قال .الروض صالحا بال إعنات بني مل يضمن فإن فعل خالف ذلك فهو متعد وضمن

 :رمحه اهلل :قال املزين .عل غري ذلك ضمنإذا فعل ما للرعاة فعله مما فيه صالح مل يضمن وإن ف

ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل .وهذا يقضي ألحد قوليه بطرح الضمان كما وصفت وباهلل التوفيق
وما زاد فبحسابه فهو املكيلة جائز ويف الزائد فاسد له أجر مثله ولو محل له  .أكرى محل مكيلة

وإن كان احلمال هو الكيال فال كراء فله يف الزيادة مكيلة فوجدت زائدة فله أجر ما محل من الزيادة 
ولصاحبه اخليار يف أخذ الزيادة يف موضعه أو يضمن قمحه ببلده ومعلم الكتاب واآلدميني خمالف لراعي 
البهائم وصناع األعمال ألن اآلدميني يؤدبون بالكالم فيتعلمون وليس هكذا مؤدب البهائم فإذا ضرب 

ح املضروب أو غري استصالحه فتلف كايت فيه دية على عاقلته والكفارة يف أحدا من اآلدميني الستصال



ماله والتعزير ليس حبد جيب بكل حال وقد جيوز تركه وال يأمث من تركه قد فعل غري شيء يف عهد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غري حد فلم يضرب فيه من ذلك الغلول وغريه ومل يؤت حبد قط فعفاه 

إيك مؤدب  :اخلطاب رضي اهلل عنه إىل امرأة يف شيء بلغه عنها فأسقطت فقيل له وبعث عمر بن
 .إن كان اجتهد فقد أخطأ وإن كان مل جيتهد فقد غش عليك الدية :فقال له علي رضي اهلل عنه

فبهذا قلنا خطأ اإلمام على عاقلته  .عزمت عليك أن ال جتلس حىت تضرهبا على قومك :فقال عمر
وقال  .أمرتك أن تقطعه قميصا :ولو اختلفا يف ثوب فقال ربه :قال .دون بيت املال

إن القول قول  :بعد أن وصف قول ابن أيب ليلى :قال الشافعي رمحه اهلل .بل قباء :اخلياط
اخلياط الجتماعهما على القطع وقول أيب حنيفة أن القول قول رب الثوب كما لو دفعه إىل رجل 

وإن  :ولعل من حجته أن يقول :ال الشافعي رمحه اهللق .وديعة :رهن وقال ربه :فقال
 اجتمعا على أيه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على 
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 .محل بإجارة فقال قد محلته مل يكن ذلك له إال بإقرار صاحبه وهذا أشبه القولني وكالمها مدخول  

الشافعي باحلق أليه ال خالف أعلمه بينهم أن من أحدث القول ما شبه  :رمحه اهلل :قال املزين
حدثا فيما ال ميلكه أيه مأخوذ حبدثه وأن الدعوى ال تنفعه فاخلياط مقر بأن الثوب لربه وأيه أحدث فيه 

 .حدثا وادعى إذيه وإجارة عليه قإن أقام بينة على دعواه وإال حلف صاحبه وضمنه ما أحدث يف ثوبه

ولو اكترى دابة فحبسها قدر املسري فال شيء عليه وإن حبسها أكثر من قدر  :قال الشافعي رمحه اهلل
  .ذلك ضمن

  
 خمتصر من اجلامع  

أخربيا  :من كتاب املزارعة وكراء األرض والشركة يف الزرع وما دخل فيه قال الشافعي رمحه اهلل 
 يرى بذلك بأسا كنا خنابر وال :مسعت عمرو بن دينار يقول مسعت ابن عمر يقول :سفيان قال

 .حىت أخربيا رافع بن خديج أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املخابرة فتركناها لقول رافع



واملخابرة استكراء األرض ببعض ما خيرج منها ودلت سنة رسول اهلل صلى  :قال الشافعي رمحه اهلل
لى الثلث وال على الربع وال جزء من اهلل عليه وسلم يف هنيه عن املخابرة على أن ال جتوز املزارعة ع

األجزاء أليه جمهول وال جيوز الكراء إال معلوما وجيوز كراء األرض بالذهب والورق والعرض وما يبت 
من األرض أو على صفة تسميه كما جيوز كراء املنازل وإجارة العبيد وال جيوز الكراء إال على سنة 

من العني أو النهر أو النيل أو عثريا أو غيال أو اآلبار  وإذا تكارى الرجل األرض ذات املاء .معروفة
على أن يزرعها غلة شتاء وصيف فزرعها إحدى الغلتني واملاء قائم مث يضب املاء فذهب قبل الغلة الثايية 

فأراد رد األرض لذهاب املاء عنها فذلك له ويكون عليه من الكراء حبصة ما زرع إن كان الثلث أو 
ولو تكاراها سنة فزرعها  .ت عنه حصة ما مل يزرع أليه ال صالح للزرع إال بهأكثر أو أقل وسقط

فايقضت السنة والزرع فيها مل يبلغ أن حيصد فإن كايت السنة ميكنه أن يزرع فيها زرعا حيصد قبلها 
فالكراء جائز وليس لرب الزرع أن يثبت زرعه وعليه أن ينقله عن األرض إال أن يشاء رب األرض 

ل الشافعي وإذا شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره قا .تركه
وإن تكاراها ملدة أقل من سنة وشرط  .إىل وقت من السنة وايقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا

أن يزرعها شيئا بعينه ويتركه حىت يستحصد وكان يعلم أيه ال ميكنه أن يستحصد يف مثل املدة اليت 
 ها فالكراء فيه فاسد من قبل أين إن أثبت بينهما تكارا
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شرطهما ومل أثبت على رب األرض أن يبقي زرعه فيها بعد ايقضاء املدة أبطلت شرط الزارع أن   

يتركه حىت يستحصد وإن أثبت له زرعه حىت يستحصد أبطلت شرط رب األرض فكان هذا كراء 
قال الشافعي وإذا  .ضه إذا زرعه وعليه تركه حىت يستحصدفاسدا ولرب األرض كراء مثل أر

تكارى األرض اليت ال ماء هلا إمنا يسقي بنطف مساء أو بسيل إن جاء فال يصح كراؤها إال على أن 
يكريه إياها أرضا بيضاء ال ماء هلا يصنع هبا املستكري ما شاء يف سنته إال أيه ال يبين وال يغرس فإذا 

راء ولزمه زرع أو مل يزرع فإن أكراه إياها على أن يزرعها ومل يقل أرضا بيضاء وقع على هذا صح الك



ولو كايت األرض ذات  .ال ماء هلا ومها يعلمان أهنا ال تزرع إال مبطر أو سيل حيدث فالكراء فاسد
وال  هنر مثل النيل وغريه مما يعلو األرض على أن يزرعها زرعا ال يصلح إال بأن يروى بالنيل ال بئر هلا

مشرب غريه فالكراء فاسد وإذا تكاراها واملاء قائم عليها وقد ينحسر ال حمالة يف وقت ميكن فيه الزرع 
فالكراء جائز وإن كان قد ينحسر وال ينحسر كرهت الكراء إال بعد احنساره وإن غرقها بعد أن صح 

وم تلفت األرض فإن كراؤها ييل أو سيل أو شيء يذهب األرض أو غصبت ايتفض الكراء بينهما من ي
تلف بعضها وبقي بعض ومل يزرع فرب الزرع باخليار إن شاء أخذ ما بقي حبصته من الكراء وإن شاء 

 .ردها ألن األرض مل تسلم له كلها وإن كان زرع بطل عنه ما تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء

ي باخليار يف أن يأخذ وكذا إذا مجعت الصفقة مائة صاع بثمن معلوم فتلف مخسون صاعا فاملشتر
اخلمسني حبصتها من الثمن أو يرد البيع أليه مل يسلم له كل ما اشترى وكذلك لو اكترى دارا فاهندم 
بعضها كان له أن حيبس منها ما بقي حبصته من الكراء وهذا خبالف ما ال يبتعض من عبد اشتراه فلم 

أو رده أليه مل يسلم له ما هو غري معيب يقبضه حىت حدث به عيب فله اخليار بني أخذه جبميع الثمن 
وإن مر باألرض ماء فأفسد زرعه أو أصابه  .واملسكن يتبعض من املسكن من الدار واألرض كذلك

حريق أو جراد أو غري ذلك فهذا كله جائحة على الزرع ال على األرض كما لو اكترى منه دارا للبز 
زرعها ما ال يضر باألرض إال إضرار القمح وإن كان فاحترق البز ولو اكتراها ليزرعها قمحا فله أن ي

يضرهبا مثل عروق تبقى فيها فليس ذلك فإن فعل فهو متعد ورب األرض باخليار إن شاء أخذ الكراء 
يشبه  :قال املزين رمحه اهلل .وما يقصت األرض عما ينقصها زرع القمح أو يأخذ منه كراء مثلها

رى وزاد على املكري ضررا كرجل اكترى منزال يدخل فيه ما أن يكون األول أوىل أليه أخذ ما اكت
 حيمل سقفه فحمل فيه أكثر 

   
 

 3308 :صفحة 
 
فأضر ذلك باملنزل فقد استوىف سكناه وعليه قيمة ضرره وكذلك لو اكترى منزال سفال فجعل فيه   

  .ص باملنزلالقصارين أو احلدادين فتقلع البناء فقد استوىف ما اكتراه وعليه بالتعدي ما يق



ازرعها ما شئت فال مينع من زرع ما شاء ولو أراد الغراس  :وإن قال له :قال الشافعي رمحه اهلل 
أوىل بقوله  :قال املزين .ازرعها أو اغرسها ما شئت فالكراء جائز :وإن قال .فهو غري الزرع

ال يغرس فتسلم أرضه أن ال جيوز هذا أليه ال يدري يغرس أكثر األرض فيكثر الضرر على صاحبها أو 
قال الشافعي وإن  .من النقصان بالغرس فهذا يف معىن اجملهول وما ال جيوز يف معىن قوله وباهلل التوفيق

ايقضت سنوه مل ميكن لرب األرض أن يقلع غرسه حىت يعطيه قيمته وقيمة مثرته إن كايت فيه يوم 
عه على أن عليه ما يقص األرض ولرب الغراس إن شاء أن يقل :قال الشافعي رمحه اهلل .يقلعه

والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك األرض مطلقا وما اكترى فاسدا وقبضها ومل يزرع ومل يسكن 
 -وباهلل التوفيق  -القياس عندي  :رمحه اهلل :قال املزين .حىت ايقضت السنة فعليه كراء املثل

بناء يف عرصة له سنني وايقضى األجل أن أيه إذا أجل له أجال يغرس فيه فايقضى األجل أو أذن له ب
األرض والعرصة مردودتان أليه مل يعره شيئا فعليه رد ما ليس له فيه حق على أهله وال جيرب صاحب 

إال أن تكون جتارة عن تراض   :األرض على شراء غراس وال بناء إال أن يشاء واهلل عز وجل يقال
 :قال الشافعي رمحه اهلل .يرضى شراءه فأين التراضيمنكم  وهذا قد منع ماله إال أن يشتري ما ال 

فإذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل مل يكن عليه كراء أليه مل يسلم له ما اكترى وإذا اكترى أرضا من 
وآتوا حقه   :خاطب اهلل تعاىل املؤمنني فقال .أرض العشر أو اخلراج فعليه فيما أخرجت الصدقة

د مسلم فالزكاة فيه واجبة ولو اختلفا يف اكتراء دابة إىل موضع أو يوم حصاده  وهذا مال مسلم وحصا
يف كرائها أو يف إجارة األرض حتالفا فإن كان قبل الركوب والزرع حتالفا وترادا وإن كان بعد ذلك 

ولو قال رب األرض بكراء وقال املزارع عارية فالقول قول رب األرض مع  .كان عليه كراء املثل
رع زرعه وعلى الزارع كراء مثله إىل يوم قلع زرعه وسواء كان يف إبان الزرع أو ميينه ويقلع الزا

هذا خالف قوله يف كتاب العارية يف راكب الدابة يقول أعرتنيها  :رمحه اهلل :قال املزين .غريه
بل أكريتكها إن القول قول الراكب مع ميينه وخالف قوله يف الغسال يقول صاحب الثوب  :ويقول

ويقول الغسال بأجرة أن القول قول صاحب الثوب وأوىل بقوله الذي قطع به يف كتاب  بغري أجرة
  .وقد بينته يف كتاب العارية .املزارعة

  
   



 
 3309 :صفحة 

 
   

 إحياء املوات من كتاب وضعه خبطه ال أعلمه مسع منه  

كل ما صلح به العامر من بالد املسلمني شيئان عامر وموات فالعامر ألهله و :قال الشافعي رمحه اهلل 
موات  :طريق وفناء ومسيل ماء وغريه فهو كالعامر يف أن ال ميلك على أهله إال بإذهنم واملوات شيئان

ما قد كان عامرا ألهله معروفا يف اإلسالم مث ذهبت عمارته فصار مواتا فذلك كالعامر ألهله ال ميلك 
اإلسالم يعرف وال عمارة ملك يف اجلاهلية إذا مل ما ال ميلكه أحد يف  :واملوات الثاين .إال بإذهنم

من أحيا مواتا فهو له  وعطيته صلى اهلل عليه وسلم عامة   :ميلك فذلك املوات الذي قال رسول اهلل
ملن أحيا املوات أثبت من عطية من بعده من سلطان وغريه سواء كان إىل جنب قرية عامرة أو هنر أو 

 عليه وسلم الدور فقال حي من بين زهرة يقال هلم بنو عبد بن حيث كان وقد أقطع النيب صلى اهلل
فلم ابتعثين اهلل إذن إن   :يكب عنا ابن أم عبد فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :زهرة

ويف ذلك داللة على أن النيب صلى اهلل  .اهلل عز وجل ال يقدس أمة ال يؤخذ فيهم للضعيف حقه  
نة بني ظهراين عمارة األيصار من املنازل والنخل وإن ذلك ألهل العامر وداللة عليه وسلم أقطع باملدي

على أن ما قارب العامر يكون منه موات واملوات الذي للسلطان أن يقطعه من يعمره خاصة وأن حيمي 
ليه منه ما يرى أن حيميه عاما ملنافع املسلمني والذي عرفناه يصا وداللة فيما محى رسول اهلل صلى اهلل ع

وسلم أيه محى النقيع وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا محى ضاقت البالد على أهل املواشي حوله وأضر 
هبم وكايوا جيمون فيما سواه من البالد سعة أليفسهم ومواشيهم وأيه قليل من كثري جماوز للقدر وفيه 

ا فضل من سهمان أهل صالح لعامة املسلمني بأن تكون اخليل املعدة لسبيل اهلل تبارك وتعاىل وم
الصدقات وما فضل من النعم اليت تؤخذ من اجلزية ترعى مجيعها فيه فأما اخليل فقوة جلميع املسلمني 

ومسلك سبيلها أهنا ألهل الفيء واجملاهدين وأما النعم اليت تفضل عن سهمان أهل الصدقات فيعاد هبا 
فال يبقى مسلم إال دخل عليه من هذا خصلة  على أهلها وأما يعم اجلزية فقوة ألهل الفيء من املسلمني

صالح يف دينه أو يفسه أو من يلزمه أمره من قريب أو عامة من مستحقي املسلمني فكان ما محي عن 



قد  .خاصتهم أعظم منفعة لعامتهم من أهل دينهم وقوة على من خالف دين اهلل عز وجل من عدوهم
ىن بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووىل عليه محى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على هذا املع

 يا هين ضم جناحك للناس واتق دعوة املظلوم فإن دعوة املظلوم جمابة  :موىل له يقال له هين وقال له
   
 

 3310 :صفحة 
 
وأدخل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياي يعم ابن عفان ويعم ابن عوف فإهنما أن هتلك ماشيتهما   

يا أمري املؤمنني يا أمري املؤمنني أفتاركهم  :ل وزرع وأن رب الغنيمة يأتيين بعياله فيقوليرجعان إىل خن
وليس لإلمام أن حيمي من  :قال الشافعي رمحه اهلل .أيا ال أبا لك والكأل أهون من الدرهم والدينار

ال   :يه وسلماألرض إال أقلها الذي ال يتبني ضرره على من محاه عليه وقال رسول اهلل صلى اهلل عل
وكان الرجل العزيز من العرب إذا ايتجع بلدا خمصبا أوىف بكلب على  :قال .محى إال هلل ورسوله  

جبل إن كان به أو يشز إن مل يكن مث استعوى كلبا وأوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث 
ذا من غريه لضعفي ماشيته ايتهى صوته محاه من كل ياحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه ومينع ه

ال محى إال هلل ورسوله  ال محى عل   :وما أراد معها فنرى أن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
هذا املعىن اخلاص وأن قوله  هلل  فلله كل حممي وغريه ورسوله صلى اهلل عليه وسلم إمنا حيمي لصالح 

لك أيه صلى اهلل عليه وسلم مل ميلك ماال إال ما عامة املسلمني ال ملا حيمي له غريه من خاصة يفسه وذ
ال غىن به وبعياله عنه ومصلحتهم حىت صري ما ملكه اهلل من مخس اخلمس وماله إذا حبس قوت سنته 
مردودا يف مصلحتهم يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهلل وألن يفسه وماله كان مفرغا لطاعة اهلل 

  .تعاىل

وال يأخذ من الذي محاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن أعطيه وليس ألحد أن يعطي  :قال 
  .فعمره يقضت عمارته

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثايية 



  
  :لك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذ  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 ملذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف ا  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 وال  صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  

   
 

 3311 :صفحة 
 
   

 باب ما يكون إحياء  



 واإلحياء ما عرفه الناس إحياء ملثل احمليا إن كان مسكنا فبأن يبين مبثل ما :قال الشافعي رمحه اهلل 
وأقل عمارة الزرع اليت متلك هبا األرض أن جيمع  .يكون مثله بناء وإن كان للدواب فبأن يبين حمظرة

ترابا حييط هبا تتبني به األرض من غريها وجيمع حرثها وزرعها وإن كان له عني ماء أو بئر حفرها أو 
من أقطع أرضا أو حتجرها فلم ساقه من هنر إليها فقد أحياها وله مرافقها اليت ال يكون صالحها إال هبا و

إن أحييتها وإال خلينا بينها وبني من حيييها فإن تأجله رأيت أن  :يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له
  .يفعل
  
 ما جيوز أن يقطع وما ال جيوز  

ما مضى وال ميلكه إال  :ما ال ميلكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدمها :قال الشافعي رمحه اهلل 
ما ال تطلب املنفعة فيه إال بشيء جيعل فيه غريه وذلك املعادن الظاهرة  :والثاين .دثه فيهمبا يستح

والباطنة من الذهب والترب والكحل والكربيت وامللح وغريه وأصل املعادن صنفان ما كان ظاهرا كامللح 
نهر واملاء والظاهر يف اجلبال تنتابه الناس فهذا ال يصلح ألحد أن يقطعه حبال والناس فيه شرع وهكذا ال

والنبات فيما ال ميلك ألحد وقد سأل األبيض بن محال النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب 
ومثل هذا كل عني  :قال .فال إذن    :إيه كاملاء العد فقال :فأقطعه إياه أو أراده فقيل له

لك أحد فهو كاملاء والكأل والناس ظاهرة كنفط أو قري أو كربيت أو مومياء أو حجارة ظاهرة يف غري م
فيه سواء ولو كايت بقعة من الساحل يرى أيه إن حفر ترابا من أعالها مث دخل عليها ماء ظهر هلا ملح 

  .كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها هبذه الصفة فيملكها
  

 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه
 والزخمشري فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  



 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :كيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن الس  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  

   
 

 3312 :صفحة 
 
   

 باب تفريع القطائع وغريها  

إقطاع إرفاق ال متليك  :والثاين .أحدمها ما مضى :والقطائع ضربان :قال الشافعي رمحه اهلل 
مثل املقاعد باألسواق اليت هي طريق املسلمني فمن قعد يف موضع منها للبيع كان بقدر ما يصلح له 

ن غريه كأفنية العرب وفساطيطهم فإذا ايتجعوا مل منها ما كان مقيما فيه فإذا فارقه مل يكن له منعه م
  .ميلكوا هبا حيث تركوا

  
 إقطاع املعادن وغريها  

أيه خيالف إقطاع األرض ألن من أقطع  :ويف إقطاع املعادن قوالن أحدمها :قال الشافعي رمحه اهلل 
ال خيلص إال مبؤية أرضا فيها معادن أو عملها وليست ألحد سواء كايت ذهبا أو فضة أو حناسا أو ما

أليه باطن مستكن بني ظهراين تراب أو حجارة كايت هذه كاملوات يف أن له أن يقطعه إياها وخمالفة 
للموات يف أحد القولني فإن املوات إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها وهذه يف كل يوم يبتدأ إحياؤها لبطون 

على أيه إن عطله مل يكن له منع من أخذه  ما فيها وال ينبغي أن يقطعه من املعادن إال قدر ما حيتمل
ومن حجته يف ذلك أن له بيع األرض وليس له بيع املعادن وأهنا كالبئر حتفر بالبادية فتكون حلافرها وال 



ولو  .يكون له منع املاشية فضل مائها وكاملنزل بالبادية هو أحق به فإذا تركه مل مينع منه من يزله
ها معدن ملكه ملك األرض يف القولني معا وكل معدن عمل فيه جاهلي أقطع أرضا فأحياها مث ظهر في
أيه كالبئر اجلاهلي واملاء العد فال مينع أحد أن يعمل فيه  :أحدها :مث استقطعه رجل ففيه أقاويل

فإذا استبقوا إليه فإن وسعهم عملوا معا وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ مث يتبع اآلخر فاآلخر حىت 
 .للسلطان أن يقطعه على املعىن األول يعمل فيه وال ميلكه إذا تركه :والثاين .يتآسوا فيه

وكل ما وصفت من إحياء املوات  .يقطعه فيملكه ملك األرض إذا أحدث فيها عمارة :والثالث
وإقطاع املعادن وغريها فإمنا عنيته يف عفو بالد العرب الذي عامره عشر وعفوه مملوك وكل ما ظهر 

بالد العجم فعامره كله ملن ظهر عليه من املسلمني على مخسة أسهم وما كان يف قسم عليه عنوة من 
أحدهم من معدن ظاهر فهو له كما يقع يف قسمة العامر بقيمته فيكون له وكل ما كان يف بالد العنوة 

يطف مما عمر مرة مث ترك فهو كالعامر القائم العمارة مثل ما ظهرت عليه األهنار وعمر بغري ذلك على 
السماء أو بالرشاء وكل ما كان مل يعمر قط من بالدهم فهو كاملوات من بالد العرب وما كان من 
 بالد العجم صلحا فما كان هلم فال يؤخذ منهم غري ما صوحلوا عليه إال بإذهنم فإن صوحلوا على أن 
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ألرض كلها صلح ومخسها ألهل للمسلمني األرض ويكويون أحرارا مث عاملهم املسلمون بعد فا  

اخلمس وأربعة أمخاسها جلماعة أهل الفيء وما كان فيها من موات فهو كاملوات غريه فإن وقع الصلح 
على عامرها ومواهتا كان املوت مملوكا ملن ملك العامر كما جيوز بيع املوات من بالد املسلمني إذا حازه 

خرج منه فلمالكها وهو متعد بالعمل وإن عمل  ومن عمل يف معدن يف أرض ملكها لغريه فما .رجل
بإذيه أو على أن ما خرج من عمله فهو له فسواء وأكثر هذا أن يكون هبة ال يعرفها الواهب وال 

املوهوب له ومل جيز ومل يقبض ولإلذن اخليار يف أن يتم ذلك أو يرد وليس كالدابة يأذن يف ركوهبا أليه 
من منع   :وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :عي رمحه اهللقال الشاف .أعرف مبا أعطاه وقبضه

  .فضل ماء ليمنع به الكأل منعه اهلل فضل رمحته يوم القيامة  



وليس له منع املاشية من فضل مائه وله أن مينع ما يسقى به الزرع أو الشجر  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .إال بإذيه

  
 كتاب العطايا والصدقات واحلبس  

جيمع مما يعطي الناس من أمواهلم ثالثة  :دخل يف ذلك من كتاب السائبة قال الشافعي رمحه اهللوما  
وجوه مث يتشعب كل وجه منها ففي احلياة منها وجهان وبعد املمات منها وجه فمما يف احلياة 

يا رسول  :الصدقات واحتج فيها بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ملك مائة سهم من خيرب فقال
 :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم .اهلل مل أصب ماال مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إىل اهلل تعاىل

فلما أجاز صلى اهلل عليه وسلم أن حيبس  :قال الشافعي رمحه اهلل .حبس األصل وسبل الثمرة   
ميلك من سبل أصل املال وتسبل الثمرة دل ذلك على إخراجه األصل من ملكه إىل أن يكون حمبوسا ال 

عليه مثره بيع أصله فصار هذا املال مباينا ملا سواه وجمامعا ألن خيرج العبد من ملكه بالعتق هلل عز وجل 
إىل غري مالك فملكه بذلك منفعة يفسه ال رقبته كما ميلك احملبس عليه منفعة املال ال رقبته وحمرم على 

قال الشافعي ويتم احلبس وإن مل يقبض  .العبداحملبس أن ميلك املال كما حمرم على املعتق أن ميلك 
فيما بلغنا  -ألن عمر رضي اهلل عنه هو املصدق بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يزل يلي صدقته 

حىت قبضه اهلل ومل يزل علي رضي اهلل عنه يلي صدقته حىت لقى اهلل تعاىل ومل تزل فاطمة رضي اهلل  -
وروى الشافعي رمحه اهلل حديثا ذكر فيه أن فاطمة بنت رسول اهلل  .عنها تلي صدقتها حىت لقيت اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم تصدقت مباهلا على بين هاشم 
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 :قال الشافعي رمحه اهلل .وبين املطلب وأن عليا كرم اهلل وجهه تصدق عليهم وأدخل معهم غريهم  

ملفروضات ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثري من وبنو هاشم وبنو املطلب حمرم عليهم الصدقات ا
املهاجرين واأليصار ولقد حكى يل عدد من أوالدهم وأهلهم أهنم كايوا يتولوهنا حىت ماتوا ينقل ذلك 

وإن أكثر ما عنديا باملدينة ومكة  :قال الشافعي رمحه اهلل .العامة منهم عن العامة ال خيتلفون فيه



زل من تصدق هبا من املسلمني من السلف يلوهنا إىل أن ماتوا وإن من الصدقات لعلى ما وصفت مل ي
واحتج حمتج حبديث شريح أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم جاء  :قال .يقل احلديث فيها كالتكلف

احلبس الذي جاء بإطالقه صلى اهلل عليه وسلم لو كان حديثا ثابتا  :بإطالق احلبس فقال الشافعي
بس من البحرية والوصيلة واحلام ألهنا كايت أحباسهم وال يعلم جاهليا كان على ما كايت العرب حت

حبس دارا على ولد وال يف سبيل اهلل وال على مساكني وأجاز النيب صلى اهلل عليه وسلم لعمر احلبس 
واحتج حمتج  :قال .على ما روينا والذي جاء بإطالقه غري احلبس الذي أجازه صلى اهلل عليه وسلم

لو جعل عرصة له مسجدا ال تكون  :قال الشافعي رمحه اهلل .حبس عن فرائض اهلل بقول شريح ال
قال الشافعي  .حبس عن فرائض اهلل تعاىل فكذلك ما أخرج من ماله فليس حببس عن فرائض اهلل

 :وجيوز احلبس يف الرقيق واملاشية إذا عرفت بعينها قياسا على النخل والدور واألرضني فإذا قال

على قوم أو رجل معروف حي يوم تصدق عليه وقال صدقة حمرمة أو قال موقوفة أو تصدقت بداري 
قال صدقة مسبلة فقد خرجت من ملكه فال تعود مرياثا أبدا وال جيوز أن خيرجها من ملكه إال إىل 

مالك منفعة يوم خيرجها إليه فإن مل يسبلها على من بعدهم كايت حمرمة أبدا فإذا ايقرض املتصدق هبا 
كايت حمرمة أبدا ورددياها على أقرب الناس بالذي تصدق هبا يوم ترجع وهي على ما شرط من  عليه

 .األثرة والتقدمة والتسوية بني أهل الغىن واحلاجة ومن إخراج من أخرج منها بصفة ورده إليها بصفة

ليه واملوهوب ومنها يف احلياة اهلبات والصدقات غري احملرمات وله إبطال ذلك ما مل يقبضها املتصدق ع
ويقبض للطفل أبوه حنل أبو بكر عائشة رضي اهلل  .له فإن قبضها أو من يقوم مقامه بأمره فهي له

 .وددت أيك كنت قبضتيه وهو اليوم مال الوارث :عنها جداد عشرين وسقا فلما مرض قال

  .ومنها بعد الوفاة الوصايا وله إبطاهلا ما مل ميت
  

 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :دة األيام وحدها كقولكهذا احلكم عند إرا
 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 باب العمري من كتاب اختالفه ومالك  

ينار عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن أخربيا سفيان عن عمرو بن د :قال الشافعي رمحه اهلل 
ومن حديث جابر رضي اهلل  .ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه جعل العمرى للوارث

ال تعمروا وال ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عنه أيه قال
هو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد اهلل وابن عمر و :قال الشافعي رمحه اهلل .فهو سبيل املرياث  

معىن قول  :قال املزين رمحه اهلل .وسليمان بن يسار وعروة بن الزبري رضي اهلل عنهم وبه أقول
قد جعلت داري هذه لك عمرك أو حياتك أو جعلتها  :الشافعي عندي يف العمرى أن يقول الرجل

  .ر تورث عنه إن ماتلك عمرى أو رقىب ويدفعها إليه فهي ملك للعم
  
 باب عطية الرجل ولده  

أخربيا مالك عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن وعن حممد بن النعمان بن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
بشري حيدثايه عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه أن أباه أتى به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أكل ولدك   :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ا كان يلإين حنلت ابين هذا غالم :فقال
  .فارجعه    :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم .ال :حنلت مثل هذا  قال

أليس   :ومسعت يف هذا احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
 :قال الشافعي رمحه اهلل .فارجعه    :قال .بلى :يسرك أن يكويوا يف الرب إليك سواء  فقال

وبه يأخذ وفيه داللة على أمور منها حسن األدب يف أن ال يفضل فيعرض يف قلب املفضول شيء مينعه 
من بره فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما ال ينفس العدى ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ولوال ذلك ملا 

ها أن للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده وقد فضل أبو ومن .فارجعه    :قال صلى اهلل عليه وسلم
بكر عائشة رضي اهلل عنها بنخل وفضل عمر عاصما رضي اهلل عنهما بشيء أعطاه إياه وفضل عبد 

ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال   :الرمحن بن عوف ولد أم كلثوم ولو اتصل حديث طاوس



 :قال .غريه وهب ملن يستثيب من مثله أو ال يستثيب والد فيما يهب لولده  لقلت به ومل أرد واهبا

وجتوز صدقة التطوع على كل أحد إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ال يأخذها ملا رفع اهلل من 
قدره وأبايه من خلقه إما حترميا وإما لئال يكون ألحد عليه يد ألن معىن الصدقة ال يراد ثواهبا ومعىن 

  .اهلدية يراد ثواهبا
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  .هو هلا صدقة ولنا هدية    :وكان يقبل اهلدية ورأى حلما تصدق به على بريرة فقال  

أخربيا مالك عن ربيعة عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  :اللقطة فقالجاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأله عن  :رضي اهلل عنه قال

وعن عمر رضي اهلل عنه  .اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأيك هبا  
والبقر كاإلبل ألهنما يردان املياه وإن تباعدت  .وهبذا أقول :قال الشافعي رمحه اهلل .حنو ذلك

شاة ال يدفعان عن أيفسهما ويعيشان أكثر عيشهما بال راع فليس له أن يعرض لواحد منهما واملال وال
ال أعلمه  :وقال فيما وضعه خبطه .فإن وجدمها يف مهلكه فله أكلهما وغرمهما إذا جاء صاحبها

مسع منه واخليل والبغال واحلمري كالبعري ألن كلها قوي ممتنع من صغار السباع بعيد األثر يف األرض 
ويأكل اللقطة  :قال .تناعه يف السرعةومثلها الظيب للرجل واألريب والطائر لبعده يف األرض وام

الغين والفقري ومن حتل له الصدقة وحترم عليه قد أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيب بن كعب رضي 
اهلل عنه وهو من أيسر أهل املدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مثايون دينارا أن يأكلها وأن عليا رضي 

وسلم أيه وجد دينارا فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره النيب بأكله فلما اهلل عنه ذكر للنيب صلى اهلل عليه 
قال  .جاء صاحبه أمره بدفعه إليه وعلي رضي اهلل عنه ممن حترم عليه الصدقة أليه من صلبية بين هاشم

وال أحب ألحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها فعرفها سنة على أبواب  :الشافعي رمحه اهلل
واألسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه يف اجلمعة اليت أصاهبا فيها فيعرف عفاصها املساجد 

ووكاءها ووعدها ووزهنا وحليتها ويكتبها ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإال فهي له بعد سنة على 



ريها أيه مىت جاء صاحبها يف حياته أو بعد موته فهو غرمي إن كان استهلكها وسواء قليل اللقطة وكث
من ذهبت له ديايري إن كايت ديايري ومن ذهبت له دراهم إن كايت دراهم ومن ذهب له  :فيقول

إن يف يدي لقطة فإن كان موليا عليه لسفه أو صغر  :كذا وال يصفها فينازع يف صفتها أو يقول مجلة
فإن علم هبا  ضمها القاضي إىل وليه وفعل فيها ما يفعل امللتقط فإن كان عبدا أمر بضمها إىل سيده

ال أعلمه مسع منه ال غرم  :قال فيما وضع خبطه .السيد فأقرها يف يديه فهو ضامن هلا يف رقبة عبده
األول أقيس إذا كايت يف الذمة والعبد  :قال املزين .على العبد حىت يعتق من قبل أن له أخذها

ي يف رقبته إن استهلكها فإن مل يعلم هبا السيد فه :قال الشافعي رمحه اهلل .عندي ليس بذي ذمة
 قبل السنة وبعدها دويه مال السيد ألن أخفه اللقطة 
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هذا أشبه بأصله وال خيلو سيده من أن يكون  :قال املزين .عدوان إمنا يأخذ اللقطة من له ذمة  

يا فال تعدو رقبة علمه فإقراره إياها يف يده يكون تعديا فكيف ال يضمنها يف مجيع ماله أو ال يكون تعد
أن يأمر  :وإن كان حرا غري مأمون يف دينه ففيها قوالن أحدمها :عبده قال الشافعي رمحه اهلل

ال ينزعها من يديه وإمنا  :والقول اآلخر .بضمها إىل مأمون ويأمر املأمون وامللتقط باإليشاد هبا
من هذا القول هلذه العلة فال قول فإذا امتنع  :قال املزين .منعنا من هذا القول ألن صاحبها مل يرضه

وقد قطع يف موضع آخر  :قال املزين رمحه اهلل .له إال األول وهو أوىل باحلق عندي وباهلل التوفيق
  .بأن على اإلمام خراجها من يده ال جيوز فيها غريه وهذا أوىل به عندي

حر ويصفه عبد فإن التقط يف  قال الشافعي واملكاتب يف اللقطة كاحلر ألن ماله يسلم له والعبد يصفه 
اليوم الذي يكون فيه خملى لنفسه أقرت يف يده وكايت بعد السنة له كما لو كسب فيه ماال كان له 

ويفيت امللتقط إذا عرف  :قال .الن كان يف اليوم الذي لسيده أخذها منه ألن كسبه فيه لسيده
ق أن يعطيه وال أجربه عليه إال ببينة أليه الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع يف يفسه أيه صاد

اعرف عفاصها   :ومعىن قوله صلى اهلل عليه وسلم .قد يصيب الصفة بأن يسمع امللتقط يصفها



ووكاءها  واهلل أعلم ألن يؤدي عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها يف ماله أهنا لقطة وقد يكون 
ة أيعطوهنا وحنن يعلم أن كلهم كاذب إال واحدا ليستدل على صدق املعرف أرأيت لو وصفها عشر

بغري عينه فيمكن أن يكون صادقا وإن كايت اللقطة طعاما رطبا ال يبقى فله أن يأكله إذا خاف فساده 
ال أعلمه مسع منه إذا خاف فساده أحببت أن يبيعه ويقيم  :فيما وضعه خبطه :وقال .ويغرمه لربه
القولني به ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل للملتقط شأيك هذا أوىل  :قال املزين .على تعريفه

وقال  .هبا إال بعد سنة إال أن يكون يف موضع مهلكة كالشاة فيكون له أكله ويغرمه إذا جاء صاحبه
ال أعلمه مسع منه إذا وجد الشاة أو البعري أو الدابة أو ما كايت باملصر أو يف قرية  :فيما وضع خبطه

رفها سنة وإذ حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضوال اإلبل فمن أخذها مث أرسلها فهي لقطة يع
وال جعل ملن جاء بآبق وال ضالة إال أن جيعل له وسواء من عرف بطلب الضوال ومن ال  :ضمن قال

إن جئتين بعبدي فلك كذا وآلخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاؤوا به  :يعرف به ولو قال لرجل
  .ل واحد منهم ثلث ما جعله له اتفقت األجعال أو اختلفتمجيعا فلك

 ال أعلمه مسع منه ومن مسائل شيت مسعتها منه لفظا  
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ما وجد حتت املنبوذ من شيء مدفون من ضرب اإلسالم  :قال الشافعي رمحه اهلل فيما وضع خبطه  

وجد على دابته أو على فراشه أو على ثوبه  أو كان قريبا منه فهو لقطة أو كايت دابة فهي ضالة فإن
مال فهو له وإن كان ملتقطه غري ثقة يزعه احلاكم منه وإن كان ثقة وجب أن يشهد مبا وجد له وأيه 

منبوذ ويأمره باإليفاق منه عليه باملعروف وما أخذ مثنه املتقط وأيفق منه عليه بغري أمر احلاكم فهو 
احلاكم أن ينفق عليه من مال اهلل تعاىل فإن مل يفعل حرم  ضامن فإن مل يوجد له مال وجب على

تضييعه على من عرفه حىت يقام بكفالته فيخرج من بقي من املأمث ولو أمره احلاكم أن يستسلف ما أيفق 
ال جيوز قول أحد فيما  :قال املزين .عليه يكون عليه دينا فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا

قال الشافعي ولو وجده رجالن فتشاحاه  .دعوى وليس كاألمني يقول فيربأ يتملكه على أحد أليه



أقرعت بينهما فمن خرج سهمه دفعته إليه وإن كان اآلخر خريا له إذا مل يكن مقصرا عما فيه 
مصلحته وان كان أحدمها مقيما باملصر واآلخر من غري أهله دفع إىل املقيم وإن كان قرويا وبدويا دفع 

ن القرية خري له من البادية وإن كان عبدا وحرا دفع إىل احلر وإن كان مسلما ويصراييا إىل القروي أل
يف مصر به أحد من املسلمني وإن كان األقل دفع إىل املسلم وجعلته مسلما وأعطيته من سهمان 

ه املسلمني حىت يعرب عن يفسه فإذا أعرب عن يفسه فامتنع من اإلسالم مل ينب يل أن أقلته وال أجرب
على اإلسالم وإن وجد يف مدينة أهل الذمة ال مسلم فيهم فهو ذمي يف الظاهر حىت يصف اإلسالم بعد 
البلوغ ولو أراد الذي التقطه الطعن به فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإال منعه وجنايته خطأ على 

ود أو العقل وإن كان جرحا مجاعة املسلمني واجلناية عليه على عاقلة اجلاين فإن قتل عمدا فلإلمام الق
حبس له اجلارح حىت يبلغ فيختار القود أو األرش فإن كان معتوها فقريا أحببت لإلمام أن يأخذ له 

األرش وينفقه عليه وهو يف معىن احلر حىت يبلغ فيقر فإن أقر بالرق قبلته ورجعت عليه مبا أخذه وجعلت 
أيا حر حددت قاذفه وإن قذف حرا  :له فإن قالجنايته يف عنقه ولو قذفه قاذف مل أحد له حىت أسأ

ومسعته يقول اللقيط حر ألن أصل اآلدميني احلرية إال من ثبتت عليه  :قال املزين رمحه اهلل .حد
هذا كله  :قال املزين .العبودية وال والء عليه كما ال أب له فإن مات فمرياثه جلماعة املسلمني

قوله املعروف أيه ال حيد القاذف إال أن تقوم بينة للمقذوف و :قال املزين رمحه اهلل .يوجب أيه حر
ولو ادعاه الذي وجده أحلقته به فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل .أيه حر ألن احلدود تدرأ بالشبهات

 ادعاه آخر أريته القافة فإن أحلقوه باآلخر أريتهم األول فإن 
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حدمها حىت يبلغ فينتسب إىل من شاء منهما وإن مل يلحق باآلخر إيه ابنهما مل ينسبه إىل أ :قالوا  

ولو ادعى اللقيط رجالن فأقام كل واحد منهما بينة أيه كان يف يده جعلته للذي  :فهو ابن األول قال
كان يف يده أوال وليس هذا كمثل املال ودعوة املسلم والعبد والذمي سواء غري أن الذمي إذا ادعاه 

سالم فأحلقته به أحببت أن أجعله مسلما يف الصالة عليه وأن آمره إذا بلغ باإلسالم من ووجد يف دار اإل



 :قال املزين .إيا جنعله مسلما أليا ال يعلمه كما قال :وقال يف كتاب الدعوى .غري إجبار

عندي هذا أوىل باحلق ألن من ثبت له حق مل يزل حقه بالدعوى فقد ثبت لإلسالم أيه من أهله وجرى 
فإن أقام بينة أيه  :قال الشافعي رمحه اهلل .ه عليه بالدار فال يزول حق اإلسالم بدعوى مشركحكم

ابنه بعد أن عقل ووصف اإلسالم أحلقناه به ومنعناه أن ينصره فإذا بلغ فامتنع من اإلسالم مل يكن مرتدا 
أن ال يرده إىل  قياس من جعله مسلما :قال املزين رمحه اهلل .يقلته وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه

وال دعوة للمرأة إال ببينة فإن أقامت امرأتان كل واحدة منهما  :قال الشافعي رمحه اهلل .النصرايية
بينة أيه ابنها مل أجعله ابن واحدة منهما حىت أريه القافة فإن أحلقوه بواحدة حلق بزوجها وال ينفيه إال 

يف هذا أن الولد للفراش وهو الزوج فلما أحلقته خمرج قول الشافعي  :قال املزين رمحه اهلل .باللعان
وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .القافة باملرأة كان زوجها فراشا يلحقه  ولدها وال ينفيه إال بلعان

ادعى الرجل اللقيط أيه عبده مل أقبل البينة حىت تشهد أهنا رأت أمة فالن ولدته وأقبل أربع يسوة وإمنا 
إن أقام  :وقال يف موضع آخر .يه عبده أليه قد يرى يف يده فيشهد أيه عبدهمنعين أن أقبل شهوده أ

هذا خالف قوله األوىل وأوىل باحلق  :قال املزين .بينة أيه كان يف يده قبل التقاط امللتقط أرفقته له
  .عندي من األول

لرجل ألزمته ما وإذا بلغ اللقيط فاشترى وباع ويكح وأصدق مث أقر بالرق  :قال الشافعي رمحه اهلل 
أن إقراره يلزمه يف يفسه ويف الفضل من ماله عما  :يلزمه قبل إقراره ويف إلزامه الرق قوالن أحدمها

لزمه وال يصدق يف حق غريه ومن قال أصدقه يف الكل قال أليه جمهول األصل ومن قال القول األول 
كاح وال ما جيب عليها للزوج قاله يف امرأة يكحت مث أقرت مبلك لرجل ال أصدقها على إفساد الن

وأجعل طالقه إياها ثالثا وعدهتا ثالث حيض ويف الوفاة عدة أمة أليه ليس عليها يف الوفاة حق يلزمها 
له وأجعل ولده قبل اإلقرار ولد حرة وله اخليار فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا وأجعل ملكها ملن 

أمجعت العلماء أن من أقر حبق لزمه ومن ادعاه مل جيب له  :قال املزين رمحه اهلل .أقرت له بأهنا أمته
 بدعواه وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس هلا 
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وال أقر اللقيط بأيه عبد لفالن وقال الفالن ما ملكته قط  :قال الشافعي رمحه اهلل .إبطاهلا بدعواه  

  .يف مجيع أحواله مث أقر لغريه بالرق بعد مل أقبل إقراره وكان حرا
  
 اختصار الفرائض مما مسعته من الشافعي ومن الرسالة  

وهو من قول  :ومما وضعته على حنو مذهبه ألن مذهبه يف الفرائض حنو قول زيد بن ثابت قال املزين 
ال ترث العمة واخلالة وبنت األخ وبنت العم واجلدة أم أب األم واخلال وابن األخ لألم  :الشافعي
أخو األب لألم واجلد أبو األم وولد البنت وولد األخت ومن هو أبعد منهم والكافرون واجلد 

واململوكون والقاتلون عمدا أو خطأ ومن عمي موته كل هؤالء ال يرثون وال حيجبون وال ترث اإلخوة 
ة واألخوات من قبل األم مع اجلد وإن عال وال مع الولد وال مع ولد االبن وإن سفل وال ترث اإلخو

وال األخوات من كايوا مع األب وال مع االبن وال مع ابن االبن وإن سفل وال يرث مع األب أبواه وال 
  .مع األم جدة وهذا كله قول الشافعي ومعناه

  
 باب املواريث  

وللزوج النصف فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع وللمرأة  :قال املزين رمحه اهلل 
ان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فلها الثمن واملرأتان والثالث واألربع شركاء يف الربع الربع فإن ك

إذا مل يكن ولد ويف الثمن إذا كان ولد ولألم الثلث فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من 
 :واألخرى .زوج وأبوان :اإلخوة أو األخوات فصاعدا فلها السدس إال يف فريضتني إحدامها

مرأة وأبوان فإيه يكون يف هاتني الفريضتني لألم ثلث ما يبقى بعد يصيب الزوج أو الزوجة وما بقي ا
فلألب وللبنت النصف ولالبنتني فصاعدا الثلثان فإذا استكمل البنات الثلثني فال شيء لبنات االبن إال 

منه من بنات االبن ما أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له وملن يف درجته أو أقرب إىل امليت 
بقي للذكر مثل حظ األيثيني فإن مل يكن للميت إال ابنة واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فلالبنة النصف 
ولبنت االبن أو بنات االبن السدس تكملة الثلثني وتسقط بنات ابن االبن إذا كن أسفل منهن إال أن 

قي له وملن يف درجته أو أقرب إىل امليت منه يكون معهن ابن ابن يف درجتهن أو أبعد منهن فيكون ما ب



من بنات االبن ممن مل يأخذ من الثلثني شيئا للذكر مثل حظ األيثيني ويسقط من أسفل من الذكر فإن 
مل يكن إال ابنة واحدة وكان مع بنت االبن أو بنات االبن ابن ابن يف درجتهن فال سدس هلن ولكن ما 

ني وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فال يصف وال ثلثني بقي له وهلن للذكر مثل حظ األيثي
 ولكن املال بينهم للذكر مثل حظ األيثيني 
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ويسقط مجيع ولد االبن وولد االبن مبنزلة ولد الصلب يف كل إذا مل يكن ولد صلب وبنو اإلخوة ال   

وة واألخوات من قبل األم السدس ولالثنني حيجبون األم عن الثلث وال يرثون مع اجلد ولواحد اإلخ
فصاعدا الثلث ذكرهم وأيثاهم فيه سواء ولألخت لألب واألم والنصف ولألختني فصاعدا الثلثان فإذا 
استوىف األخوات لألب واألم الثلثني فال شيء لألخوات لألب إال أن يكون معهن أخ فيكون له وهلن 

ن إال أخت واحدة ألب وأم وأخت أو أخوات ألب ما بقي للذكر مثل حظ األيثيني فإن مل يك
فلألخت لألب واألم النصف ولألخت أو األخوات لألب السدس تكملة الثلثني وإن كان مع األخت 

أو األخوات لألب أخ ألب فال سدس هلن وهلن وله ما بقي للذكر مثل حظ األيثيني وإن كان مع 
لثني ولكن املال بينهم للذكر مثل حظ األيثيني األخوات لألب واألم أخ لألب واألم فال يصف وال ث

وتسقط اإلخوة واألخوات لألب واإلخوة واألخوات لألب مبنزلة اإلخوة واألخوات لألب واألم إذا مل 
يكن أحد من اإلخوة واألخوات لألب واألم إال فريضة وهي زوج وأم وإخوة ألم وإخوة ألب وأم 

من األم الثلث ويشاركهم اإلخوة لألب واألم يف ثلثهم فيكون للزوم النصف ولألم السدس ولإلخوة 
ذكرهم وأيثاهم سواء فإن كان معهم إخوة ألب مل يرثوا ولألخوات مع البنات ما بقي إن بقي شيء 
وإال فال شيء هلن ويسمني بذلك عصبة البنات ولألب مع الولد وولد االبن السدس فريضة وما بقي 

 .ولد وال ولد ابن فإمنا هو عصبة له املال وللجدة واجلدتني السدسبعد أهل الفريضة فله وإذا مل يكن 

وإن قرب بعضهن دون بعض فكايت األقرب من قبل األم فهي أوىل وإن كايت األبعد  :قال



شاركت يف السدس وأقرب الالئي من قبل األب حتجب بعداهن وكذلك حتجب أقرب الالئي من قبل 
  .األم بعداهن

  
 ID ' '   بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل  فيدل عليه

 ترد واقتصر 
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 م مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليا  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 و حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما ادعاه أب :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
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 باب أقرب العصبة  



وأقرب العصبة البنون مث بنو البنني مث األب مث اإلخوة لألب واألم إن مل يكن  :قال املزين رمحه اهلل 
 اإلخوة لألب مث بنو اإلخوة لألب واألم مث بنو اإلخوة جد فإن كان جد شاركهم يف باب اجلد مث

لألب فإن مل يكن أحد من اإلخوة وال من بنيهم وال بين بنيهم وإن سفلوا فالعم لألب واألم مث العم 
لألب مث بنو العم لألب واألم مث بنو العم لألب فإن مل يكن أحد من العمومة وال بنيهم وال بين بنيهم 

ب لألب واألم فإن مل يكن فعم األب لألب فإن مل يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وإن سفلوا فعم األ
وصفت من العمومة وبنيهم وبين بنيهم فإن مل يكويوا فعم اجلد لألب واألم فإن مل يكن فعم اجلد لألب 

فإن مل يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت يف عمومة األب فإن مل يكويوا فأرفعهم بطنا وكذلك 
يفعل يف العصبة إذا وجد أحد من ولد امليت وإن سفل مل يورث أحد من ولد ابنه وإن قرب وإن وجد 

أحد من ولد ابنه وإن سفل مل يورث أحد من ولد جده وإن قرب وإن وجد أحد من ولد جده وإن 
سفل مل يورث أحد من ولد أيب جده وإن قرب وإن كان بعض العصبة أقرب بأب فهو أوىل ألب كان 

ألب وأم وإن كايوا يف درجة واحدة إال أن يكون بعضهم ألب وأم فالذي ألب وأم أوىل فإذا  أو
استوت قرابتهم فهم شركاء يف املرياث فإن مل تكن عصبة برحم يرث فاملوىل املعتق فإن مل يكن فأقرب 

  .عصبة مواله الذكور فإن مل يكن فبيت املال

 يكن أب فاجلد مبنزلة األب إن مل يكن امليت ترك أحدا قال الشافعي واجلد ال يرث مع األب فإن مل 
من ولد أبيه األديني أو أحدا من أمهات أبيه وإن عالت الفريضة إال يف فريضتني زوج وأبوين أو امرأة 

وأبوين فإيه إذا كان فيها مكان األب جد صار لألم الثلث كامال وما بقي فللجد بعد يصيب الزوج أو 
ال يرثن مع األب ويرثن مع اجلد وكل جد وإن عال فكاجلد إذا مل يكن جد الزوجة وأمهات األب 

دويه يف كل حال إال يف حجب أمهات اجلد وإن بعدن فاجلد حيجب أمهاته وإن بعدن وال حيجب 
أمهات من هو أقرب منه الالئي مل يلديه وإذا كان مع اجلد أحد من اإلخوة أو األخوات لألب واألم 

ض مسمى قاسم أخا أو اختني أو ثالثا أو أخا وأختا فإن زادوا كان للجد ثلث وليس معهم من له فر
املال وما بقي هلم وإن كان معهن من له فرض مسمى زوج أو امرأة أو أم أو جدة أو بنات ابن وكان 

ذلك الفرض املسمى النصف أو أقل من النصف بدأت بأهل الفرائض مث قاسم اجلد ما يبقى أختا أو 
 ثا أو أخا وأختا وإن زادوا كان للجد ثلث أختني أو ثال

   



 
 3323 :صفحة 

 
ما يبقى وما بقي فلألخوة واألخوات للذكر مثل حظ األيثيني وإن كثر الفرض املسمى بأكثر من   

النصف ومل جياوز الثلثني قاسم أختا أو أختني فإن زادوا فللجد السدس وإن زادت الفرائض على الثلثني 
وال أختا وكان له السدس وما بقي فلإلخوة واألخوات للذكر مثل حظ األيثيني فإن  مل يقاسم اجلد أخا

  .عالت الفريضة فالسدس للجد والعول يدخل عليه منه ما يدخل على غريه

وليس يعال ألحد من اإلخوة واألخوات مع اجلد إال يف األكدرية وهي زوج وأم وأخت ألب وأم أو  
ثلث وللجد السدس ولألخت النصف يعال به مث يضم اجلد سدسه ألب وجد فللزوج النصف ولألم ال

إىل يصف األخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ األيثيني أصلها من ستة وتعول بنصفها وتصح من 
سبعة وعشرين للزوج تسعة ولألم ستة وللجد مثايية ولألخت أربعة واإلخوة واألخوات لألب واألم 

وال يصري يف أيدي الذين لألب شيء إال أن تكون أخت واحدة  يعادون اجلد باإلخوة واألخوات لألب
ألب وأم فيصيبها بعد املقامسة وأكثر من النصف فريد ما زاد على اإلخوة لألب واإلخوة واألخوات 

لألب مبنزلة اإلخوة واألخوات لألب واألم مع اجلد إذا مل يكن أحد من اإلخوة واألخوات لألب واألم 
  .ريضة ثلثاهاوأكثر ما تعول به الف

  
 باب مرياث املرتد  

واحتج الشافعي يف املرتد بأن  .ومرياث املرتد لبيت مال املسلمني وال يرث املسلم الكافر :قال 
واحتج على  .ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم    :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

هل رأيت أحدا ال يرث ولده إال أن يكون قاتال  :لمن ورث ورثته املسلمني ماله ومل يورثه منهم فقا
قال  .وإمنا أثبت اهلل املواريث لألبناء من اآلباء حيث أثبت املواريث لآلباء من األبناء .ويرثه ولده

قد زعم الشافعي أن يصف العبد إذا كان حرا يرثه أبوه إذا مات وال يرث هذا  :املزين رمحه اهلل
فلم يورثه من حيث ورث منه والقياس على قوله أيه يرث من حيث  النصف من أبيه إذا مات أبوه

 .ترثه :أحدمها :يف املرأة إذا طلقها زوجها ثالثا مريضا فيها قوالن :وقال .يورث



والذي يلزمه أن ال يورث أليه ال يرثها بإمجاع اليقطاع النكاح الذي به يتوارثان  .ال ترثه :واآلخر
ن الناس عنده يرثون من حيث يورثون وال يرثون من حيث ال فكذلك ال ترثه كما ال يرثها أل

  .يورثون
  

 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  

   
 

 3324 :صفحة 
 
   

 باب مرياث املشتركة  

قلنا يف املشتركة زوج وأم وأخوين ألم وأخوين ألب وأم للزوج النصف  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ولألم السدس ولألخوين لألم الثلث ويشركهم بنو األب واألم ألن األب ملا سقط سقط حكمه وصار 

وجدت الرجل مستعمال  هل :وقال يل حممد بن احلسن :قال .كأن مل يكن وصاروا بين أم معا
يعم ما قلنا حنن وأيت وخالفنا فيه صاحبك  :يف حال مث تأيت حالة أخرى فال يكون مستعمال قلت

من أن الزوج ينكح املرأة بعد ثالث تطليقات مث يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها 
ثة أليه ملا كان له معىن يف وتكون عنده على ثالث ولو يكحها بعد طلقة مل تنهدم كما تنهدم الثال

إحالل املرأة هدم الطالق الذي تقدمه إذا كايت ال حتل إال به وملا مل يكن له معىن يف الواحدة والثنتني 
إن لنقول هبذا فهل جتد مثله  :قال .وكايت حتل لزوجها بنكاح قبل زوج مل يكن له معىن فنستعمله

إخوة فال يرثون مع األب فإن كان األب قاتال ورثوا يعم األب ميوت ابنه ولالبن  :يف الفرائض قلت
  .ومل يرث األب من قبل أن حكم األب قد زال ومن زال حكمه فكمن مل يكن

  



 باب مرياث ولد املالعنة  

وقلنا وإذا مات ولد املالعنة وولد الزيا ورثت أمه حقها وإخوته ألمه  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ايت أمه موالة والء عتاقة كان ما بقي مرياثا ملوايل أمه وإن كايت عربية حقوقهم ويظريا ما بقي فإن ك

وقال بعض الناس فيها بقولنا إال يف خصلة إذا كايت  .أو ال والء هلا كان ما بقي جلماعة املسلمني
كيف مل جتعلوا عصبته عصبة  :عربية أو ال والء هلا فعصبته عصبة أمه واحتجوا برواية ال تثبت وقالوا

باألمر الذي مل خنتلف فيه حنن وال أيتم مث تركتم فيه قولكم  :كما جعلتم مواليه موايل أمه قلنا أمه
أليس ولدها تبعا لوالئها كأهنم أعتقوهم ويعقل عنهم موايل أمهم  .أليس املوالة املعتقة تلد من مملوك

صبتها عصبة ولدها فإن كايت عربية أتكون ع :قلنا .يعم :ويكويون أولياء يف التزويج هلم قالوا
فإذا كان موايل األم يقومون مقام العصبة  :قلنا .ال :يعقلون عنهم أو يزوجون البنات منهم قالوا

يف ولد مواليهم وكان األخوال ال يقومون ذلك املقام يف بين أختهم فكيف أيكرت ما قلنا واألصل 
  .الذي ذهبنا إليه واحد

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :ت اهلاء يفللدراوردي وحفص بن غياث ثبو

 األيام وهو غريب 
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  

   
 

 3325 :صفحة 
 
   

 باب مرياث اجملوس  



 فورثناها إذا مات اجملوسي وبنته امرأته أو أخته أمه يظريا إىل أعظم السببني :قال الشافعي رمحه اهلل 
به وألقينا اآلخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال فإذا كايت األم أختا ورثناها بأهنا أم وذلك ألن األم تثبت 

  .يف كل حال واألخت قد تزول وهكذا مجيع فرائضهم على هذه املسألة

أحجبها  :فإذا كان مع أخت وهي أم قال :أورثها من الوجهني معا قلنا :بعض الناس :وقال 
أو ليس إمنا حجبها اهلل تعاىل  :قال .لثلث بأن معها أختني وأورثها من وجه آخر بأهنا أختمن ا

فإذا يقصتها بنفسها فهذا  .يعم :وغريها خالفها قال :قلنا .بلى :بغريها ال بنفسها قال
خالف ما يقصها اهلل تعاىل به أو رأيت ما إذا كايت أما على الكمال كيف جيوز أن تعطيها ببعضها 

فقد عطلت أحد  :ن الكمال تعطيها أما كاملة وأختا كاملة ومها بديان وهذا بدن واحد قالدو
 ملا مل يكن سبيل إىل استعماهلما معا إال خبالف الكتاب واملعقول مل  :قلنا :احلقني

 باب ذوي األرحام  

لو  :لشافعياحتجاج الشافعي فيمن يؤول اآلية يف ذوي األرحام قال هلم ا :قال املزين رمحه اهلل 
توارث الناس باحللف  :فما معناها قلنا :قالوا .كان تأويلها كما زعمتم كنتم قد خالفتموها

وأولوا األرحام بعضهم أوىل   :والنصرة مث توارثوا باإلسالم واهلجرة مث يسخ اهلل تبارك وتعاىل بقوله
أكثر مما يأخذ ذوو األرحام ببعض يف كتاب اهلل  على ما فرض اهلل ال مطلقا أال ترى أن الزوج يأخذ 

أو ال ترى أيكم تعطون ابن العم املال كله دون اخلال وأعطيتم مواليه مجيع املال دون  .وال رحم له
  .األخوال فتركتم األرحام وأعطيتم من ال رحم له

  
 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها

 ثبوت التاء مع 
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  



  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة  هذا كله يف  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  

   
 

 3326 :صفحة 
 
   

 باب اجلد يقاسم اإلخوة  

إذا ورث اجلد مع اإلخوة لألب واألم أو لألب قامسهم ما كايت املقامسة  :قال الشافعي رمحه اهلل 
خريا له من الثلث فإذا كان الثلث خريا له منها أعطيه وهذا قول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض وقد 

وعلي وابن مسعود رضي اهلل عنهم أهنم قالوا فيه مثل قول زيد بن روي هذا القول عن عمر وعثمان 
أن اهلل  :فإيا يزعم أن اجلد أب خلصال منها :ثابت وهو قول األكثر من فقهاء البلدان فإن قال قائل

ملة أبيكم إبراهيم  فأمسى اجلد يف النسب أبا ومل ينقصه املسلمون من   :قال :تبارك وتعاىل
ب وحجبوا باجلد بين األم وهكذا حكمهم يف األب فكيف جاز أن تفرقوا السدس وهذا حكمهم لأل

إهنم مل جيمعوا بني أحكامهما فيها قياسا منهم للجد  :بني أحكامه وأحكام األب فيما سواها قلنا
على األب أليه لو كان إمنا يرث باسم األبوة لورث ودويه أب أو كان قاتال أو مملوكا أو كافرا فاألبوة 

هو غري وارث وإمنا ورثناه باخلرب يف بعض املواضع دون بعض ال باسم األبوة وحنن ال ينقص تلزمه و
اجلدة من السدس أفترى ذلك قياسا على األب حيجبون هبا اإلخوة من األم بابنة ابن متسفلة أفتحكمون 



ديل اجلد أليس إمنا ي :هلا حبكم األب وهذا يبني أن الفرائض جتتمع يف بعض األمور دون بعض وقلنا
أيا ابن أيب امليت فكالمها يديل بقرابة أيب  .بقرابة أب امليت بأن يقول اجلد أيا أبو أب امليت واألخ

يكون ألخيه  :أفرأيتم لو كان أبوه امليت يف تلك الساعة أيهما كان أوىل مبرياثه قالوا :قلنا .امليت
اث ممن يدليان بقرابته فكيف فإذا كان األخ أوىل بكثرة املري :قلنا .مخسة أسداس وجلده سدس

جاز أن حيجب الذي هو أوىل باألب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد ولوال اخلرب كان القياس أن 
  .يعطي األخ مخسة أسهم واجلد سهما كما ورثنامها حني مات ابن اجلد وأبو األخ

  
 ID ' '   وقال  (لبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم ك

 ما يكون م ) :تعاىل
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :ة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامس  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  

   
 

 3327 :صفحة 
 
   



 كتاب الوصايا مما وضع الشافعي خبطه ال أعلمه مسع منه  

ما حق امرىء   :فيما يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قوله :قال الشافعي رمحه اهلل 
مسلم  حيتمل ما احلزم المرىء مسلم  يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده  وحيتمل ما املعروف يف 

فإذا أوصى الرجل مبثل يصيب ابنه وال ابن له غريه فله  :قال .ذا ال من جهة الفرضاألخالق إال ه
النصف فإن مل جيز االبن فله الثلث ولو قال مبثل يصيب أحد ولدي فله مع االثنني الثلث ومع الثالثة 
ابن  الربع حىت يكون كأحدهم ولو كان ولده رجاال ويساء أعطيته يصيب امرأة ولو كايت له ابنة وابنة

ضعف  :ولو قال .مثل يصيب أحد ورثيت أعطيته مثل أقلهم يصيبا :ولو قال .أعطيته سدسا
ضعفني فإن كان يصيبه مائة أعطيته ثلثمائة  :وإن قال .ما يصيب أحد ولدي أعطيته مثله مرتني

 لفالن يصيب أو حظ أو قليل أو :ولو قال .فكنت قد أضعفت املائة اليت يصيبه مبنزلة مرة بعد مرة
كثري من مايل ما عرفت لكثري حدا ووجدت ربع دينار قليال تقطع فيه اليد ومائيت درهم كثريا فيها 

زكاة وكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثري وقيل للورثة أعطوه ما شئتم ما يقع عليه اسم ما 
ة قسم الثلث على ولو أوصى لرجل بثلث ماله وآلخر بنصفه وآلخر بربعه فلم جتز الورث .قال امليت

احلصص وإن أجازوا قسم املال على ثالثة عشر جزءا لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة 
ولصاحب الربع ثالثة حىت يكويوا سواء يف العول ولو أوصى بغالمه لرجل وهو يساوي مخسمائة 

ل يصف وبداره آلخر وهي تساوي ألفا وخبمسمائة آلخر والثلث ألف دخل على كل واحد منهم عو
ولو أوصى لوارث  .وكان للذي له الغالم يصفه وللذي له الدار يصفها وللذي له مخسمائة يصفها

وأجنيب فلم جييزوا فلألجنيب النصف ويسقط الوارث وجتوز الوصية ملا يف البطن ومبا يف البطن إذا كان 
 .هم ملن أوصى هبم لهخيرج ألقل من ستة أشهر فإن خرجوا عددا ذكرايا وإياثا فالوصية بينهم سواء و

ولو أوصى خبدمة عبده أو بغلة داره أو بثمر بستايه والثلث حيتمله جاز ذلك ولو كان أكثر من الثلث 
أعطوه رأسا من رقيقي أعطي  :ولو قال .فأجاز الورثة يف حياته مل جيز ذلك إال أن جييزه بعد موته

ولو أوصى له  .كان له إذا محله الثلثما شاء الوارث معيبا كان أو غري معيب ولو هلكت إال رأسا 
ولو  .أعطوه أو اشتروها له صغرية كايت أو كبرية ضائنة أو ماعزة :بشاة من ماله قيل للورثة

ولو قال عشر أينق أو عشر بقرات مل يكن  .بعريا أو ثورا مل يكن هلم أن يعطوه ياقة وال بقرة :قال
 ر مل يكن هلم أو يعطوه عشرة أمجال أو أثوا :هلم أن يعطوه ذكرا ولو قال



   
 

 3328 :صفحة 
 
أعطوه دابة من مايل فمن اخليل أو  :فإن قال .عشرة من إبلي أعطوه ما شاؤوا :أيثى فإن قال  

أعطوه كلبا من  :ولو قال .البغال أو احلمري ذكرا كان أو أيثى صغريا أو كبريا أعجف أو مسينا
طبال من طبويل وله طبالن للحرب واللهو أعطاه  أعطوه :ولو قال .كاليب أعطاه الوارث أيها شاء

 :ولو قال .أيهما شاء فإن مل يصلح الذي للهو إال للضرب مل يكن هلم أن يعطوه إال الذي للحرب

عودا من عيداين وله عيدان يضرب هبا وعيدان قسي وعصي فالعود الذي يواجه به املتكلم هو الذي 
عودا من القسي مل يعط  :ولو قال .وهكذا املزامري يضرب به فإن صلح لغري الضرب جاز بال وتر

قوس يداف وال جالهق وأعطى معمولة أي قوس يبل أو يشاب أو حسبان وجتعل وصيته يف الرقاب يف 
املكاتبني وال يبتدأ منه عتق وال جيوز يف أقل من ثالث رقاب فإن يقص ضمن حصة من ترك فإن مل يبلغ 

مثنا وفضل جعل الرقبتني أكثر مثنا حىت بعتق رقبتني وال يفضل شيئا  ثالث رقاب وبلغ أقل رقبتني جيدمها
ولو أوصى أن حيج عنه ومل يكن حج حجة اإلسالم فإن  .ال يبلغ قيمة رقبة وجيزىء صغريها وكبريها

 :قال املزين رمحه اهلل .بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه من بلده وإن مل يبلغ أحج عنه من حيث بلغ

ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل .له أن حيج عنه من رأس مال أليه يف قوله دين عليهوالذي يشبه قو
أحجوا عين رجال مبائة درهم وأعطوا ما بقي من ثلثي مايل فاليا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه  :قال

فللموصى له بالثلث يصف الثلث وللحاج واملوصى له مبا بقي من الثلث يصف الثلث وحيج عنه رجل 
ة ولو أوصى بأمة لزوجها وهو حر فلم يعلم حىت وضعت له بعد موت سيدها أوالدا فإن قبل عتقوا مبائ

ومل تكن أمهم أم ولد حىت تلد منه بعد قبوله بستة أشهر فأكثر ألن الوطء قبل القبول وطء يكاح 
وا أمة ألبيهم ووطء القبول وطء ملك فإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام ورثته مقامه فإن قبلوا فإمنا ملك

وأوالد أبيهم الذين ولدت بعد موت سيدها أحرار وأمهم مملوكة وإن ردوا كايوا مماليك وكرهت ما 
لو مات أبوهم قبل امللك مل جيز أن ميلكوا عنه ما مل ميلك ومن قوله أهل شوال  :قال املزين .فعلوا

ذلك ما كايت عليه زكاة ما ال مث قبل كايت الزكاة عليه ويف ذلك دليل على أن امللك متقدم ولوال 



ولو أوصى جبارية ومات مث وهب للجارية مائة دينار وهي تسوي مائة دينار وهي  :قال .ميلك
ثلث مال امليت وولدت مث قبل الوصية فاجلارية له وال جيوز فيما وهب هلا وولدها إال واحد من قولني 

ردها فإمنا أخرجها من ملكه إىل امليت  أن يكون ولدها وما وهب هلا من ملك املوصى له وإن :األول
 والقول  .وله ولدها وما وهب هلا أليه حدث يف ملكه

   
 

 3329 :صفحة 
 
أن ذلك مما ميلكه حادثا بقبول الوصية وهذا قول منكر ال يقول به ألن القبول إمنا هو على  :الثاين  

  .وثلث ما وهب هلا تكون له اجلارية وثلث ولدها :ملك متقدم وليس مبلك حادث وقد قيل

  .تكون له اجلارية وثلث ولدها :قال أبو حنيفة .هذا قول بعض الكوفيني :قال املزين رمحه اهلل 

وأحب إيل  :قال املزين .يكون له ثلثا اجلارية وثلثا ولدها :وقال أبو يوسف وحممد بن احلسن 
طع بالقول الثاين إذ امللك وقد ق :قال املزين .قول الشافعي ألهنا وولدها على قبول ملك متقدم

متقدم إذا كان كذلك وقام الوارث يف القبول مقام أبيه فاجلارية له مبلك متقدم وولدها وما وهب هلا 
وينبغي يف املسألة األوىل أن تكون امرأته أم ولد له وكيف  :قال املزين .ملك حادث بسبب متقدم

ون أمهم أم ولد ألبيهم وهو جييز أن ميلك األخ تكون أوالدها بقبول الوارث أحرارا على أبيهم وال تك
أخاه ويف ذلك دليل على أن لو كان ملكا حادثا لولد امليت لكايوا له مماليك وقد قطع هبذا املعىن الذي 

قال الشافعي ولو أوصى له بثلث شيء  .قلت يف كتاب الزكاة فتفهمه كذلك جتده إن شاء اهلل تعاىل
ثلث الباقي إن احتمله ثلثه ولو أوصى بثلثه للمساكني يظر إىل ماله فقسم بعينه فاستحق ثلثاه كان له ال

ثلثه يف ذلك البلد وكذلك لو أوصى لغازين يف سبيل اهلل فهم الذين من البلد الذي به ماله ولو أوصى 
له فقبل أو رد قبل موت املوصي كان له قبوله ورده بعد موته وسواء أوصى له بأبيه أو غريه ولو أوصى 

بدار كايت له وما ثبت فيها من أبواهبا وغريها دون ما فيها ولو اهندمت يف حياة املوصي كايت له  له
يلحق  :وقال يف اإلمالء .وجيوز يكاح املريض :قال .إال ما اهندم منها فصار غري ثابت فيها

ى أجاز النيب صل .امليت من فعل غريه ثالث حج يؤدي ومال يتصدق به عنه أو دين يقضى ودعاء



اهلل عليه وسلم احلج عن امليت ويدب اهلل تعاىل إىل الدعاء وأمر به رسوله عليه الصالة والسالم فإذا جاز 
ولو أوصى له  :وقال يف كتاب آخر .له احلج حيا جاز له ميتا وكذلك ما تطوع به عنه من صدقة

  .وملن ال حيصي بثلثه فالقياس أيه كأحدهم

ثلثي لقرابيت أو لذوي وأرمحي ألرحامي فسواء من قبل األم وأقرهبم  ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء ألهنم أعطوا باسم القرابة كما أعطى من شهد القتال باسم احلضور 

 :وإن كان من قبيلة من قريش أعطى بقرابته املعروفة عند العامة فينظر إىل القبيلة اليت ينسب إليها فيقال

من بين عبد يزيد بن هاشم بن  : عبد مناف مث يقال وقد تفترق بنو عبد مناف فمن أيهم قيلمن بين
  :يعم هم قبائل فإن قيل :أفيتميز هؤالء قيل :فإن قيل .املطلب
   
 

 3330 :صفحة 
 
يعم بنو  :قيل .أفيتميز هؤالء :فإن قيل .من بين عبيد بن عبد يزيد :فمن أيهم قيل  

يعم بنو شافع وبنو علي وبنو  :أفيتميز هؤالء قيل :فإن قيل .بد يزيدالسائب بن عبيد بن ع
يعم  :أيتميز هؤالء قيل :فإن قيل .وكل هؤالء بنو السائب -شك املزين  -عباس أو عياش 

كل بطن من هؤالء يتميز عن صاحبه فإذا كان من آل شافع قيل لقرابته هم آل شافع دون آل علي 
ألقرهبم يب رمحا أعطى أقرهبم بأبيه وأمه سواء وأيهم  :ظاهر ولو قالوالعباس ألن كل هؤالء متميز 

مجع قرابة األب واألم كان أقرب ممن ايفرد بأب أو أم فإن كان أخ وجد كان لألخ يف قول من جعله 
  .أوىل بوالء املوايل

  
 باب ما يكون رجوعا يف الوصية  

العبد  :آلخر فهو بينهما يصفان ولو قالقال الشافعي وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه مث أوصى به  
الذي أوصيت به لفالن لفالن أو قد أوصيت بالذي أوصيت به لفالن لفالن كان هذا رجوعا عن 

األول إىل اآلخر ولو أوصى أن يباع أو دبره أو وهب كان هذا رجوعا ولو أجره أو علمه أو زوجه مل 



طحنه دقيقا أو دقيقا فصريه عجينا كان أيضا يكن رجوعا ولو كان املوصي به قمحا فخلطه بقمح أو 
  .رجوعا ولو أوصى له مبكيلة حنطة مما يف بيته مث خلطها مبثلها مل يكن رجوعا وكايت له املكيلة حباهلا

  
 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت

 بلفظ املذكر 
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -ء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا يقله الفرا  
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .العربسبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم   
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  



   
 

 3331 :صفحة 
 
   

  باب املرض الذي جتوز فيه العطية 

كل مرض كان األغلب فيه أن املوت خموف  :وال جتوز واملخوف غري املرض قال الشافعي رمحه اهلل 
عليه فعطيته إن مات يف حكم الوصايا وإال فهو كالصحيح ومن املخوف منه إذا كايت محى بدأت 

 الربع فإهنا إذا استمرت بصاحبها ربعا فغري خموفة وإن كان معها بصاحبها مث إذا تطاولت فهو خموف إال
وجع كان خموفا وذلك مثل الربسام أو الرعاف الدائم أو ذات اجلنب أو اخلاصرة أو القولنج وحنوه هلو 
خموف وإن سهل بطنه يوما أو اثنني وتأتى منه الدم عند اخلالء مل يكن خموفا فإن استمر به بعد يومني 

له أو مينعه النوم أو يكون البطن متحرقا فهو خموف فإن مل يكن متحرقا ومعه زحري أو تقطيع حىت يعج
فهو خموف وإذا أشكل سئل عنه أهل البصر ومن ساوره الدم حىت تغري عقله أو املرار أو البلغم كان 

خموف حىت  خموفا فإن استمر به فاجل فاألغلب إذا تطاول به أيه غري خموف والسل غري خموف والطاعون
يذهب ومن أيفدته اجلراح فمخوف فإن مل تصل إىل مقتل ومل تكن يف موضع حلم ومل يغلبه هلا وجع 

وال ضربان ومل يأتكل ويرم فغري خموف وإذا التحمت احلرب فمخوف فإن كان يف أيدي مشركني 
حوا أليه إذا قدم من عليه قصاص غري خموف ما مل جير :وقال يف اإلمالء .يقتلون األسرى فمخوف

األول أشبه بقوله وقد ميكن أن يسلم من التحام احلرب ومن  :قال املزين .ميكن أن يتركوا فيحيوا
وإذا ضرب احلامل الطلق فهو خموف أليه كالتلف وأشد وجعا واهلل تعاىل  :قال .كل مرض خموف

  .أعلم
  

 ID ' '   وجعل األيام تابعة لليايل  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام
 أجري عليها 

  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  



  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 ب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغل  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  

   
 

 3332 :صفحة 
 
   

 باب األوصياء  

إال إىل بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك فإن تغريت وال جتوز الوصية  :قال الشافعي رمحه اهلل 
حاله أخرجت الوصية من يده وضم إليه إذا كان ضعيفا أمني معه فإن أوصى إىل غري ثقة فقد أخطأ 

على غريه فال جيوز ذلك ولو أوصى إىل رجلني فمات أحدمها أو تغري أبدل مكايه آخر فإن اختلفا قسم 
يديهما يصفني وأمرا باالحتفاظ مبا ال ينقسم وليس للوصي أن يوصي بينهما ما كان ينقسم وجعل يف أ

فإن حدث بوصي حدث فقد  :ولو قال .مبا أوصى به إليه ألن امليت مل يرض املوصى إليه اآلخر
  .أوصيت إىل من أوصى إليه مل جيز أليه إمنا أوصى مبال غريه



ئز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة إن ذلك جا :وقال يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى 
  .وقوله هذا يوافق قول الكوفيني واملدييني والذي قبله أشبه بقوله :رمحه اهلل :قال املزين .فالن

  .قال الشافعي وال والية للوصي يف إيكاح بنات امليت 
  
 ما جيوز للوصي أن يصنعه يف أموال اليتامى  

مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما ال غناء  وخيرج الوصي من :قال الشافعي رمحه اهلل 
به عنه من يفقته وكسوته باملعروف وإذا بلغ احللم ومل يرشد زوجه وإن احتاج إىل خادم ومثله خيدم 
اشترى له وال جيمع له امرأتني وال جاريتني للوطء وإن اتسع ماله أليه ال ضيق يف جارية للوطء فإن 

هذا آخر ما وصفت من  :قال املزين رمحه اهلل .وج وسري والعتق مردود عليهأكثر الطالق مل يز
لو قال أعطوه كذا وكذا من  :هذا الكتاب أيه وضعه خبطه ال أعلم أحدا مسعه منه ومسعته يقول

  .ديايريي أعطي دينارين ولو مل يقل من ديايريي أعطوه ما شاؤوا اثنني

وديعة فأراد سفرا فلم يثق بأحد جيعلها عنده فسافر هبا برا  وإذا أودع رجل :قال الشافعي رمحه اهلل 
أو حبرا ضمن وإن دفنها يف منزله ومل يعلم هبا أحدا يأمتنه على ماله فهلكت ضمن وإذا أودعها غريه 

وصاحبها حاضر عند سفره ضمن فإن مل يكن حاضرا فأودعها أمينا يودعه ماله مل يضمن وإن تعدى 
ولو أودع عشرة دراهم فأيفق  .فهلكت ضمن خلروجه بالتعدي من األماية فيها مث ردها يف موضعها

منها درمها مث رده فيها ضمن الدرهم ولو أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها فأمر من فعل ذلك هبا يف 
داره كما يفعل بدوابه مل يضمن وإن بعثها إىل غري داره وهي تسقى يف داره ضمن وإن مل يأمره بعلفها 

يها ومل ينهه فحبسها مدة إذا أتت على مثلها مل تأكل ومل تشرب هلكت ضمن وإن مل تكن وال بسق
 كذلك فتلفت مل يضمن وينبغي أن يأيت احلاكم حىت 

   
 

 3333 :صفحة 
 
يوكل من يقبض منه النفقة عليها ويكون دينا على رهبا أو يبيعها فإن أيفق على غري ذلك فهو متطوع   

مني مل يضمن فإن كان غري أمني ضمن فإن ايتقل من قرية آهلة إىل غري آهلة ولو أوصى املودع إىل أ



ضمن وإن شرط أن ال خيرجها من هذا املوضع فأخرجها من غري ضرورة ضمن فإن كان ضرورة 
أخرجتها ملا غشيتين النار فإن علم أيه قد كان يف تلك  :وأخرجها إىل حرز مل يضمن ولو قال املودع

دفعتها إىل فالن بأمرك فالقول قول  :ولو قال .يدل فالقول قوله مع ميينه الناحية يار أو أثر
ولو حوهلا من خريطة إىل أحرز أو مثل  .دفعتها إليك فالقول قول املودع :ولو قال .املودع

حرزها مل يضمن فإن مل يكن حرزا هلا ضمن ولو أكرهه رجل على أخذها مل يضمن ولو شرط أن ال 
قد  :مل تودعين شيئا مث قال :ولو قال .ه فرقد عليه كان قد زاده حرزايرقد على صندوق هي في

كنت استودعتنيه فهلك ضمن وإن شرط أن يربطها يف كمه فأمسكها بيده فتلفت مل يضمن ويده 
أحرز وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لرهبا وإن كايت بغري عينها مثل ديايري أو ما ال يعرف بعينه 

لغرماء ولو ادعى رجالن الوديعة مثل عبد أو بعري فقال هي ألحدكما وال أدري حاص رب الوديعة ا
ال أحلف املودع باهلل ما يدري أيهما هو  :أيكما هو قيل هلما هل تدعيان شيئا غري هذا بعينه فإن قاال

  .ووقف ذلك هلما مجيعا حىت يصطلحا فيه أو يقيم أحدمها بينة وأيهما حلف مع يكول صاحبه كان له
  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفصح هذا إن ثبت
 عصفور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  



 تني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وس  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لى األياملتغليب الليايل ع (أشهر وعشرا  
  

   
 

 3334 :صفحة 
 
   

 خمتصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم  

ما أخذ من مال  :أصل ما يقوم به الوالة من مجل املال ثالثة وجوه أحدها :قال الشافعي رمحه اهلل 
والوجهان اآلخران ما أخذ من مال مشرك  .مسلم تطهريا له فذلك ألهل الصدقات ال ألهل الفيء

قال تبارك  .المها مبني يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وفعله فأحدمها الغنيمةك
  .واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول  اآلية  :وتعاىل

قال  .ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى  اآلية  :هو الفيء قال اهلل تعاىل :والوجه الثاين 
فالغنيمة والفيء جيتمعان يف أن فيهما معا اخلمس من مجيعهما ملن مساه اهلل تعاىل  :رمحه اهللالشافعي 

له يف اآليتني معا سواء مث تفترق األحكام يف األربعة األمخاس مبا بني اهلل تبارك وتعاىل على لسان رسوله 
من قسم الغنيمة وهي  صلى اهلل عليه وسلم ويف فعله فإيه قسم أربعة أمخاس الغنيمة على ما وصفت

املوجف عليها باخليل والركاب ملن حضر من غين وفقري والفيء هو ما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب 
فكايت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قرى عرينة أفاءها اهلل عليه أربعة أمخاسها لرسول اهلل 



قال عمر بن اخلطاب رضي  . تعاىلصلى اهلل عليه وسلم خاصة دون املسلمني يضعه حيث أراه اهلل
كايت  :اهلل عنه حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي اهلل عنهما يف أموال النيب صلى اهلل عليه وسلم

أموال بين النضري مما أفاء اهلل على رسوله مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب فكايت لرسول 
 فكان ينفق منها على أهله يفقة سنة فما فضل جعله يف اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة دون املسلمني

الكراع والسالح عدة يف سبيل اهلل مث توىف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوليها أبو بكر مبثال ما وليها 
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث وليها عمر مبثل ما وليها به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو 

قال  .ماها على أن تعمال فيها مبثل ذلك فإن عجزمتا عنها فادفعاها إيل أكفيكماهابكر فوليتك
الشافعي ويف ذلك داللة على أن عمر رضي اهلل عنه حكى أن أبا بكر وهو أمضيا ما بقي من هذه 

األموال اليت كايت بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ما رأيا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ل به فيها وأيه مل يكن هلما مما مل يوجف عليه من الفيء ما للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأهنما فيه يعم

أسوة املسلمني وكذلك سريهتما وسرية من بعدمها وقد مضى من كان ينفق عليه رسول اهلل صلى اهلل 
تلك النفقات عليه وسلم ومل أعلم أحدا من أهل العلم قال إن ذلك لورثتهم وال خالف يف أن جتعل 

 حيث كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
   
 

 3335 :صفحة 
 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .جيعل فضول غالت تلك األموال فيما فيه صالح لإلسالم وأهله  

 :قال .ال يقتسمن ورثيت دينارا ما تركت بعد يفقة أهلي ومؤية عاملي فهو صدقة    :وسلم

ني من يفء مل يوجف عليه فخمسه حيث قسمه رسول اهلل صلى اهلل عليه فما صار يف أيدي املسلم
وسلم وأربعة أمخاسه على ما سأبينه وكذلك ما أخذ من مشرك من جزية وصلح عن أرضهم أو أخذ 

من أمواهلم إذا اختلفوا يف بالد املسلمني أو مات منهم ميت ال وارث له أو ما أشبه هذا مما أخذه الوالة 
اخلمس فيه ثابت على من قسمه اهلل له من أهل اخلمس املوجف عليه من الغنيمة وهذا من املشركني ف

وفتح يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتوح  .هو املسمى يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل الفيء



ومل  من قرى عرينة وعدها اهلل رسوله قبل فتحها فأمضاها النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن مساها اهلل له
ومعىن قول عمر لرسول اهلل صلى  .حيبس منها ما حبس من القرى اليت كايت له صلى اهلل عليه وسلم

اهلل عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفني وذلك أربعة أمخاس فاستدللنا بذلك أن مخس ذلك 
  .ف دينهكخمس ما أوجف عليه ألهله ومجلة الفيء ما رده اهلل على أهل دينه من مال من خال

  
 باب األيفال  

قال أبو  .وال خيرج من رأس الغنيمة قبل اخلمس شيء غري السلب للقاتل :قال الشافعي رمحه اهلل 
فلما التقينا كايت  :خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام حنني قال :قتادة رضي اهلل عنه

فاستدرت له حىت أتيته  :ملسلمني قالللمسلمني جولة فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال من ا
من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت مث أدركه 

أمر اهلل مث إن الناس رجعوا فقال رسول اهلل  :ما بال الناس قلت :املوت فأرسلين فلحقت عمر فقال
من يشهد يل مث  :فقمت فقلت .له سلبه  من قتل قتيال له عليه بينة ف  :صلى اهلل عليه وسلم

ما لك يا أبا قتادة  فاقتصصت   :فقال صلى اهلل عليه وسلم .جلست يقول وأقول ثالث مرات
 .صدق يا رسول اهلل وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه :فقال رجل من القوم .عليه القصة

أسد اهلل تعاىل يقاتل عن اهلل وعن  الها اهلل إذا ال يعمد إىل أسد من :فقال أبو بكر رضي اهلل عنه
صدق فأعطه إياه  فأعطاييه فبعت   :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .رسوله فيعطيك سلبه

وروي أن شرب بن علقمة  .الدرع وابتعت به خمرفا يف بين سلمة فإيه ألول مال تأثلته يف اإلسالم
 بارزت رجال يوم القادسية فبلغ سلبه  :قال
   
 

 3336 :صفحة 
 
فالذي ال أشك فيه أن يعطى السلب من قتل  :قال الشافعي رمحه اهلل .اثين عشر ألفا فنفلنيه سعد  

مشركا مقبال مقاتال من أي جهة قتله مبارزا أو غري مبارز وقد أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم سلب 
تلهما مقبلني واحلرب قائمة مؤية مرحب من قتله مبارزا وأبو قتادة غري مبارز ولكن املقتولني مقبالن ولق



ويف حديث أيب قتادة رضي اهلل عنه ما دل على أن النيب صلى  .ليست له إذا اهنزموا أو اهنزم املقتول
من قتل قتيال له عليه بينة  يوم حنني بعد ما قتل أبو قتادة الرجل فأعطاه النيب   :اهلل عليه وسلم قال

ال الشافعي ولو ضربه ضربة فقد يديه أو رجليه مث قتله آخر ق .صلى اهلل عليه وسلم ذلك حكم عنديا
فإن سلبه لألول وإن ضربه ضربة وهو ممتنع فقتله آخر كان سلبه لآلخر ولو قتله اثنان كان سلبه بينهما 

والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون عليه وسالحه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه  .يصفني
والنفل من وجه آخر يفل رسول اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل .دهأو ممسكه وكل ما أخذ من ي

كايوا يعطون النفل  :وقال سعيد بن املسيب .صلى اهلل عليه وسلم من غنيمة قبل جند بعريا بعريا
يفلهم النيب صلى اهلل عليه وسلم من مخسة كما كان يصنع  :قال الشافعي رمحه اهلل .من اخلمس

املسلمني وما سوى سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم من مجيع اخلمس ملن  بسائر ماله فيما فيه صالح
مساه اهلل تعاىل فينبغي لإلمام أن جيتهد إذا كثر العدو واشتدت شوكته وقل من بإزائه من املسلمني فينفل 

ة وقد روي يف النفل يف البداءة والرجع .منه اتباعا لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإال مل يفعل
وهذا يدل على أيه  .وروى ابن عمر أيه يفل يصف السدس .الثلث يف واحدة والربع يف األخرى

  .ليس للنفل حد ال جياوزه اإلمام ولكن على االجتهاد
  

 ID ' '    هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال
 مطابقة 

  
 إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال  القاعدة األصلية من  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة إال   



  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  

   
 

 3337 :صفحة 
 
   

 باب تفريق القسم  

كل ما حصل مما غنم من أهل دار احلرب من شيء قل أو كثر من دار أو  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إلمام فيهم خمري بني أن مين أو يقتل أو يفادي أو يسيب أرض أو غري ذلك قسم إال الرجال البالغني فا

وفادى رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وسبيل ما سىب أو أخذ منهم من شيء على إطالقهم سبيل الغنيمة
وسلم رجال برجلني وينبغي لإلمام أن يعزل مخس ما حصل بعد ما وصفنا كامال ويقر أربعة أمخاسه 

من الرجال املسلمني البالغني ويرضخ من ذلك ملن حضر من أهل ألهلها مث حيسب من حضر القتال 
الذمة وغري البالغني من املسلمني والنساء فينفلهم شيئا حلضورهم ويرضخ ملن قاتل أكثر من غريه وقد 

يرضخ هلم من اجلميع مث يعرف عدد الفرسان والرجالة الذين حضروا القتال فيضرب كما  :قيل
يه وسلم للفرس سهمني وللفارس سهما وللراجل سهما وليس ميلك ضرب رسول اهلل صلى اهلل عل

الفرس شيئا إمنا ميلكه صاحبه ملا تكلف من اختاذه واحتمل من مؤيته ويدب اهلل تعاىل إىل اختاذه لعدوه 
ومن حضر بفرسني فأكثر مل يعط إال لواحد أليه ال يلقى إال بواحد ولو أسهم الثنني ألسهم ألكثر وال 

دابة غري دابة اخليل وينبغي لإلمام أن يتعاهد اخليل فال يدخل إال شديدا وال يدخل حطما يسهم لراكب 
القدم الكبري والضرع الصغري وال أعجف رازحا  :قال املزين رمحه اهلل .وال قحما ضعيفا وال ضرعا

م هلا وال وإن أغفل فدخل رجل على واحدة منها فقد قيل ال يسهم له أليه ال يغين غناء اخليل اليت يسه



أعلمه أسهم فيما مضى على مثل هذه وإمنا يسهم للفرس إذا حضر صاحبه شيئا من احلرب فارسا فأما 
إذا كان فارسا إذا دخل بالد العدو مث مات فرسه أو كان فارسا بعد ايقطاع احلرب ومجع الغنيمة فال 

إذا دخل ثبت يف الديوان يضرب له ولو جاز أن يسهم له أليه ثبت يف الديوان حني دخل لكان صاحبه 
مث مات قبل الغنيمة أحق أن يسهم له ولو دخل يريد اجلهاد فمرض ومل يقاتل أسهم له ولو كان لرجل 
أجري يريد اجلهاد فقد قيل يسهم له وقيل خيري بني أن يسهم له وتطرح اإلجارة أو اإلجارة وال يسهم له 

ال  :الغنيمة فقد قيل يسهم له وقيل ولو أفلت إليهم أسري قبل حترز :قال .يرضخ له :وقيل
ولو دخل جتار فقاتلوا مل أر بأسا أن يسهم هلم  .يسهم له إال أن يكون قتال فيقاتل فأرى أن يسهم له

ولو جاءهم مدد قبل أن تنقضي احلرب فحضروا منها شيئا قل أو كثر  .ال يسهم هلم :وقيل
ولو أن قائدا فرق  .مايع مل يشركوهمشركوهم يف الغنيمة فإن ايقضت احلرب ومل يكن للغنيمة 

 جنده يف وجهني فغنمت إحدى الفرقتني أو غنم 
   
 

 3338 :صفحة 
 
العسكر ومل تغنم واحدة منهما شركوهم ألهنم جيش واحد وكلهم رد لصاحبه قد مضت خيل   

اهلل املسلمني فغنموا بأوطاس غنائم كثرية وأكثر العساكر حبنني فشركوهم وهم مع رسول اهلل صلى 
عليه وسلم ولكن لو كان قوم مقيمني ببالدهم فخرجت منهم طائفة فغنموا مل يشركوهم وإن كايوا 

منهم قريبا ألن السرايا كايت خترج من املدينة فتغنم فال يشركهم أهل املدينة ولو أن إماما بعث جيشني 
حبه من بالد عدوهم على كل واحد منهما قائد وأمر كل واحد منهما أن يتوجه ياحية غري ياحية صا

  .فغنم أحد اجليشني مل يشركهم اآلخرون فإذا اجتمعوا فغنموا جمتمعني فهم كجيش واحد
  
 باب تفريق اخلمس  

وروي أن جبري  .واعلموا أمنا غنمتم من شيء  اآلية  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 
م سهم ذي القرىب بني بين هاشم وبين إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا قس :بن مطعم قال

يا رسول اهلل هؤالء إخواينا من بين هاشم ال  :املطلب أتيته أيا وعثمان بن عفان رضي اهلل عنه فقلنا



ينكر فضلهم ملكايك الذي وضعك اهلل منهم أرأيت إخواينا من بين املطلب أعطيتهم وتركتنا وإمنا قرابتنا 
إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد   :ى اهلل عليه وسلموقرابتهم واحدة فقال رسول اهلل صل

وروى جبري بن مطعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يعط بين  .هكذا وشبك بني أصابعه  
قال الشافعي فيعطى سهم ذي القرىب يف ذي القرىب حيث  .عبد مشس وال بين يوفل من ذلك شيئا

تال أو مل حيضر إال سهمه يف الغنيمة كسهم العامة وال فقري كايوا وال يفضل أحد على أحد حضر الق
فقد أعطى صلى  :على غين ويعطى الرجل سهمني واملرأة سهما ألهنم أعطوا باسم القرابة فإن قيل

ألن بعضهم كان ذا ولد فإذا أعطاه حظه  :قيل .اهلل عليه وسلم بعضهم مائة وسق وبعضهم أقل
والداللة على صحة ما حكيت من التسوية أن كل من لقيت من  وحظ غريه فقد أعطاه أكثر من غريه

علماء أصحابنا مل خيتلفوا يف ذلك وإن باسم القرابة أعطوا وإن حديث جبري بن مطعم أن رسول اهلل 
 :قال الشافعي رمحه اهلل .صلى اهلل عليه وسلم قسم سهم ذي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب

ى من مسى اهلل تعاىل على اليتامى واملساكني وابن السبيل يف بالد اإلسالم ويفرق ثالثة أمخاس اخلمس عل
حيصون مث يوزع بينهم لكل صنف منهم سهمه ال يعطى ألحد منهم سهم صاحبه فقد مضى رسول اهلل 

 يرد  :فاختلف أهل العلم عنديا يف سهمه فمنهم من قال -بأيب هو وأمي  -صلى اهلل عليه وسلم 
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على أهل السهان الذين ذكرهم اهلل تعاىل معه ألين رأيت املسلمني قالوا فيمن مسى له سهم من   

يضعه اإلمام  :ومنهم من قال .الصدقات فلم يوجد رد على من مسى معه وهذا مذهب حيسن
والذي  .يضعه يف الكراع والسالح :ومنهم من قال .حيث رأى على االجتهاد لإلسالم وأهله

ضعه اإلمام يف كل أمر حصن به اإلسالم وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سالح أو اختار أن ي
إعطاء أهل البالء يف اإلسالم يفال عند احلرب وغري احلرب إعدادا للزيادة يف تعزيز اإلسالم وأهله على 

نني يفرا ما صنع فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإيه أعطى املؤلفة ويفل يف احلرب وأعطى عام ح
من أصحابه من املهاجرين واأليصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل حاجة ويرى ذلك كله من سهمه 



لقيت عليا  :ومما احتج به الشافعي يف ذوي القرىب أن روى حديثا عن ابن أيب ليلى قال .واهلل أعلم
اخلمس فقال  بأيب وأمي ما فعل أبو بكر وعمر يف حقكم أهل البيت من :رضي اهلل عنه فقلت له

أما أبو بكر رمحه اهلل فلم يكن يف زمايه أمخاس وما كان فقد أوفاياه وأما عمر فلم يزل يعطيناه  :علي
وقال عمر يف  .الشافعي يشك .مال فارس -أو قال  -حىت جاءه مال السوس واألهواز 

لة املسلمني إن يف املسلمني خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه يف خ :حديث مطر أو حديث آخر
  .حىت يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه

يا أبا الفضل ألسنا من أحق من أجاب أمري املؤمنني  :فقلت .ال تطعمه يف حقنا :فقال العباس 
إن  :ورفع خلة املسلمني فتوىف عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال احلكم يف حديث مطر أو اآلخر

بلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه عمر رضي اهلل عنه قال لكم حقا وال ي
للمنازع يف  :قال الشافعي رمحه اهلل .بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إال كله فأىب أن يعطينا كله

أليس مذهب العلماء يف القدمي واحلديث أن الشيء إذا كان منصوبا يف كتاب اهلل  :سهم يف القرىب
هلل عليه وسلم أو فعله أن عليهم قبوله وقد ثبت سهمهم يف آيتني من كتاب مبينا على لسان يبيه صلى ا

اهلل تعاىل ويف فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبرب الثقة ال معارض له يف إعطاء النيب صلى اهلل عليه 
لب دليل وسلم غنيا ال دين عليه يف إعطائه العباس بن عبد املطلب وهو يف كثرة ماله يعول عامة بين املط

على أهنم استحقوا بالقرابة ال باحلاجة كما أعطى الغنيمة من حضرها ال باحلاجة وكذلك من استحق 
وكيف جاز لك أن تريد إبطال اليمني مع الشاهد بأن تقول هي خبالف  .املرياث بالقرابة ال باحلاجة

تاب اهلل تعاىل ومعهما ظاهر القرآن وليست خمالفة له مث جتد سهم ذي القرىب منصوصا يف آيتني من ك
 سنة رسول اهلل صلى اهلل 
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عليه وسلم فترده أرأيت لو عارضك معارض فأثبت سهم يف القرىب وأسقط اليتامى واملساكني وابن   

  .السبيل ما حجتك عليه إال كهي عليك
  



 تفريق ما أخذ من أربعة أمخاس الفيء غري املوجف عليه  

وينبغي للوايل أن حيصي مجيع من يف البلدان من املقاتلة وهم من قد احتلم أو  :ه اهللقال الشافعي رمح 
استكمل مخس عشرة سنة من الرجال وحيصي الذرية وهم من دون احملتلم دون مخس عشرة سنة 

والنساء صغريهم وكبريهم ويعرف قدر يفقاهتم وما حيتاجون إليه من مؤياهتم بقدر معاش مثلهم يف 
 يعطي املقاتلة يف كل عام عطاءهم والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم يف كسوهتم ويفقاهتم بلداهنم مث

طعاما أو قيمته دراهم أو ديايري يعطي املنفوس شيئا مث يزاد كلما كرب على قدر مؤيته وهذا يستوي 
ا فإن املؤية يف ألهنم يعطون الكفاية وخيتلف يف مبلغ العطاء باختالف أسعار البلدان وحاالت الناس فيه

بعض البلدان أثقل منها يف بعض وال أعلم أصحابنا اختلفوا يف أن العطاء للمقاتلة حيث كايت إمنا 
ال بأس أن يعطى الرجل لنفسه أكثر من كفايته وذلك أن عمر رضي اهلل  :وقالوا .يكون من الفيء

مخسة آالف  :من قال ومنهم .عنه بلغ يف العطاء مخسة آالف وهي أكثر من كفاية الرجل لنفسه
قال الشافعي وهذا  .باملدينة ويغزو إذا غزى ولست بأكثر من الكفاية إذا غزا عليها لبعد املغزى

ومل خيتلف أحد لقيته يف أن ليس للمماليك  :قال .كالكفاية على أيه يغزو وإن مل يغزو يف كل سنة
تفضيل على السابقة والنسب فمنهم يف العطاء حق وال األعراب الذين هم أهل الصدقة واختلفوا يف ال

أسوي بني الناس فإن أبا بكر رضي اهلل عنه حني قال له عمر أجتعل للذين جاهدوا يف سبيل  :من قال
إمنا عملوا هلل  :اهلل بأمواهلم وأيفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل يف اإلسالم كرها فقال أبو بكر

علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه بني الناس ومل وسوى  .وإمنا أجورهم على اهلل وإمنا الدييا بالغ
وهذا الذي أختاره وأسأل اهلل التوفيق وذلك أين رأيت اهلل تعاىل  :قال الشافعي رمحه اهلل .يفضل

قسم املواريث على العدد فسوى فقد تكون اإلخوة متفاضلي الغناء عن امليت يف الصلة يف احلياة 
اهلل عليه وسلم قسم ملن حضر الوقعة من األربعة األمخاس  واحلفظ بعد املوت ورأيت رسول اهلل صلى

على العدد فسوى ومنهم من يغين غاية الغناء ويكون الفتوح على يديه ومنهم من يكون حمضره إما غري 
يافع وإما ضارا باجلنب واهلزمية فلما وجدت الكتاب والسنة على التسوية كما وصفت كايت التسوية 

 نسب أو السابقة ولو وجدت أوىل من التفضيل على ال
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قال  .الداللة على التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إىل التفضيل بالداللة مع اهلوى أسرع  

الشافعي وإذا قرب القوم من اجلهاد ورخصت أسعارهم أعطوا أقل ما يعطى من بعدت داره وغال 
ا يلزم كل واحد من الفريقني يف اجلهاد إذا أراده سعره وهذا وإن تفاضل عدد العطية تسوية على معىن م

وعليهم أن يغزوا إذا غزوا ويرى اإلمام يف إغزائهم رأيه فإن استغىن جماهده بعدد وكثرة من قربه أغزاهم 
واختلف أصحابنا يف إعطاء الذرية ويساء أهل الفيء فمنهم من  .إىل أقرب املواضع من جماهدهم

إن مل يفعل فمؤيتهم تلزم رجاهلم فلم يعطهم الكفاية فيعطيهم يعطون وأحسب من حجتهم ف :قال
إذا أعطوا ومل يقاتلوا فليسوا بذلك أوىل من ذرية األعراب  :ومنهم من قال .كمال الكفاية

قال الشافعي حدثين سفيان بن عيينة عن عمرو بن  .ويسائهم ورجاهلم الذين ال يعطون من الفيء
ما أحد إال  :بن احلدثان أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قالدينار عن الزهري عن مالك بن أوس 

قال الشافعي وهذا احلديث حيتمل معاين  .وله يف هذا املال حق إال ما ملكت أميايكم أعطيه أو منعه
ليس أحد مبعىن حاجة من الصدقة أو مبعىن أيه من أهل الفيء الذين يغزون إال وله يف  :منها أن يقول

قول  :ما دل على هذا قيل :فإن قيل .دقة حق وكان هذا أوىل معاييه بهمال الفيء أو الص
والذي  .ال حظ فيها لغين وال لذي مرة مكتسب    :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الصدقة

وقد روينا عن ابن عباس رضي اهلل  :قال .أحفظ عن أهل العلم أن األعراب ال يعطون من الفيء
يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبعزل عن الصدقة وأهل الصدقة  عنهما أن أهل الفيء كايوا

  .مبعزل عن أهل الفيء

قال ابن عمر رضي اهلل  .قال الشافعي والعطاء الواجب يف الفيء ال يكون إال لبالغ يطيق مثله القتال 
فردين  عرضت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام أحد وأيا ابن أربع عشرة سنة :عنهما

هذا  :وقال عمر بن عبد العزيز .وعرضت عليه يوم اخلندق وأن ابن مخس عشرة سنة فأجازين
قال الشافعي فإن كملها أعمى ال يقدر على القتال أبدا أو منقوص اخللق ال  .فرق بني املقاتلة والذرية

يه بالذرية فإن فرض يقدر على القتال أبدا مل يفرض له فرض املقاتلة وأعطى على كفاية املقام وهو شب
وخيرج العطاء  :قال .لصحيح مث زمن خرج من املقاتلة وإن مرض طويال يرجى أعطي كاملقاتلة



للمقاتلة كل عام يف وقت من األوقات والذرية على ذلك الوقت وإذا صار مال الفيء إىل الوايل مث مات 
 .ذلك العام مل يعطه ورثته ميت قبل أن يأخذ عطاءه أعطيه ورثته فإن مات قبل أن يصري إليه مال

 وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من  :قال
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إعطاء العطايا وضعه اإلمام يف إصالح احلصون واالزدياد يف السالح والكراع وكل ما قوي به   

يف املسلمون فإن استغنوا عنه وكملت كل مصلحة هلم فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون 
قال الشافعي وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ مل حيبس عنهم منه  .ذلك املال

ويعطى من الفيء رزق احلكام ووالة األحداث والصالة ألهل الفيء وكل من قام  :قال .شيء
بأمر أهل الفيء من وال وكاتب وجندي ممن ال غناء ألهل الفيء عنه رزق مثله فإن وجد من يغين 

غناءه وكان أمينا بأقل مل يزد أحدا على أقل ما جيد ألن منزلة الوايل من رعيته منزلة وايل اليتيم من ماله 
ال يعطى منه عن الغناء لليتيم إال أقل ما يقدر عليه ومن ويل على أهل الصدقات كل رزقه مما يؤخذ 

واختلف أصحابنا  :لقا .منها ال يعطى من الفيء عليها كما ال يعطى من الصدقات على الفيء
وغريهم يف قسم الفيء وذهبوا مذاهب ال أحفظ عنهم تفسريها وال أحفظ أيهم قال ما أحكي من 

 :القول دون من خالفه وسأحكي ما حضرين من معاين كل من قال يف الفيء شيئا فمنهم من قال

ى له على قدر ما يرى من هذا املال هلل تعاىل دل على من يعطاه فإذا اجتهد الوايل ففرقه يف مجيع من مس
استحقاقهم باحلاجة إليه وإن فضل بعضهم على بعض يف العطاء فذلك تسوية إذا كان ما يعطى كل 

إذا اجتمع املال  :ومنهم من قال .واحد منهم سد خلته وال جيوز أن يعطي صنفا منهم وحيرم صنفا
بعض فإن كان الصنف الذي يظر يف مصلحة املسلمني فرأى أن يصرف املال إىل بعض األصناف دون 

يصرفه إليه ال يستغين عن شيء مما يصرفه إليه وكان أرفق جبماعة املسلمني صرفه وحرم غريه ويشبه 
قول الذي يقول هذا أيه إن طلب املال صنفان وكان إذا حرمه أحد الصنفني متاسك ومل يدخل عليه 

آلخر خلة مضرة أعطاه الذين فيهم خلة مضرة وإن ساوى بينه وبني الصنف اآلخر كايت على الصنف ا



إذا صرف مال الفيء إىل ياحية فسدها وحرم  :مث قال بعض من قال :قال .اخللة املضرة كله
األخرى مث جاء مال آخر أعطاها إياه دون الناحية اليت سدها فكأيه ذهب إىل أيه إمنا عجل أهل اخللة 

يعطي من يعطى من الصدقات  :قالوال أعلم أحدا منهم  :قال .وأخر غريهم حىت أوفاهم بعد
وإن أصابت أهل الصدقات سنة فهلكت  :وقال بعض من أحفظ عنه .وال جماهدا من الفيء

يف مال الصدقات هذا  :ومنهم من قال .أمواهلم أيفق عليهم من الفيء فإذا استغنوا عنه منعوا الفيء
قول به وأحفظ عمن أرضى والذي أ :قال الشافعي رمحه اهلل .القول يرد بعض مال أهل الصدقات

 ممن مسعت أن ال يؤخر املال إذا اجتمع 
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ولكن يقسم فإن كايت يازلة من عدو وجب على املسلمني القيام هبا وإن غشيهم عدو يف دارهم   

أخربيا غري واحد  :قال الشافعي رمحه اهلل .وجب النفري على مجيع من غشيه أهل الفيء وغريهم
لم أيه ملا قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مال أصيب بالعراق فقال له صاحب بيت من أهل الع

فأمر به  .ال ورب الكعبة ال يأوي حتت سقف بيت حىت أقسمه :أال يدخله بيت املال قال :املال
فوضع يف املسجد ووضعت عليه األيطاع وحرسه رجال من املهاجرين واأليصار فما أصبح غدا معه 

فلما رأوه  -أو أحدمها آخذ بيده  -بن عبد املطلب وعبد الرمحن بن عوف آخذا بيد أحدمها العباس 
كشفوا األيطاع عن األموال فرأى منظرا مل ير مثله الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتألأل فبكى 

اهلل ما إين و :فقال .إيا واهلل ما هو بيوم بكاء لكنه واهلل يوم شكر وسرور :فقال له أحدمها
ذهبت حيث ذهبت ولكن واهلل ما كثر هذا يف قوم قط إال وقع بأسهم بينهم مث أقبل على القبلة ورفع 

سنستدرجهم   :اللهم إين أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإين أمسعك تقول :يديه إىل السماء وقال
ا فأعطاه أين سراقة بن جعشم فأيت به أشعر الذراعني دقيقهم :مث قال .من حيث ال يعلمون  
فقل  :قال .اهلل أكرب :قل اهلل أكرب فقال :فقال .البسهما ففعل :سواري كسرى وقال

وإمنا ألبسه  .احلمد هلل الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بين مدجل



سواري  كأين بك وقد لبست  :إيامها ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لسراقة ويظر إىل ذراعه
كسرى  ومل جيعل له إال سواريه وجعل يقلب بعض ذلك بعصا مث قال إن الذي أدى هذا ألمني فقال 

 :قال .أيا أخربك أيك أمني اهلل وهم يؤدون إليك ما أديت إىل اهلل فإذا رتعت رتعوا :قائل

نه على أهل أيفق عمر رضي اهلل ع :قال الشافعي وأخربيا الثقة من أهل املدينة قال .صدقت مث فرقه
الرمادة يف مقامهم حىت وقع مطر فترحلوا فخرج عمر رضي اهلل عنه راكبا إليهم فرسا ينظر إليهم كيف 

 .أشهد أهنا احنسرت عنك ولست بابن أمية :يترحلون فدمعت عيناه فقال رجل من حمارب حصفة

إمنا أيفق عليهم ويلك ذاك لو كنت أيفق عليهم من مايل أو مال اخلطاب  :فقال عمر رضي اهلل عنه
  .من مال اهلل عز وجل

كل مما صوحل عليه املشركون بغري قتال خيل وال ركاب فسبيله سبيل الفيء  :قال الشافعي رمحه اهلل 
على قسمه وما كان من ذلك من أرضني ودور فهي وقف للمسلمني يستغل ويقسم عليهم يف كل عام 

 من بالد أهل الشرك هكذا  وأحسب ما ترك عمر رضي اهلل عنه :قال .كذلك أبدا
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أو شيئا استطاب أيفس من ظهر عليه خبيل وركاب فتركوه كما استطاب رسول اهلل صلى اهلل عليه   

ويف حديث جرير بن عبد اهلل عن عمر رضي اهلل عنه  .وسلم أيفس أهل سيب هوازن فتركوا حقوقهم
قال الشافعي قال اهلل  .ها كالدليل على ما قلتأيه عوضه من حقه وعوض امرأته من حقها مبرياث

وروى الزهري أن  :قال .إيا خلقناكم من ذكر وأيثى وجعلناكم شعوبا  اآلية  :تبارك وتعاىل
وجعل رسول اهلل  :قال .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عرف عام حنني على كل عشرة عريفا

  .وللخزرج شعاراصلى اهلل عليه وسلم للمهاجرين شعارا ولألوس شعارا 

وعقد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األلوية فعقد للقبائل قبيلة فقبيلة حىت جعل يف القبيلة  :قال 
ألوية كل لواء ألهله وكل هذا ليتعارف الناس يف احلرب وغريها فتخف املؤية عليهم باجتماعهم وعلى 

يهم فهكذا أحب للوايل أن يضع ديوايه الوايل كذلك ألن يف تفرقهم إذا أريدوا مؤية عليهم وعلى وال



قال  .على القبائل ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل ممن حضره من أهل الفضل من قبائلهم
وأخربين غري واحد من أهل العلم والصدق من أهل املدينة ومكة من قبائل قريش  :الشافعي رمحه اهلل

م على بعض أن عمر رضي اهلل عنه ملا وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض وقد زاد بعضه
حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطيهم وبين  :مث قال .أبدأ ببين هاشم :دون الديوان قال

املطلب فإذا كايت السن يف اهلامشي قدمه على املطليب وإذا كايت يف املطليب قدمه على اهلامشي فوضع 
دة مث استوت له بنو عبد مشس ويوفل يف قدم النسب الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواح

فقال عبد مشس إخوة النيب صلى اهلل عليه وسلم ألبيه وأمه دون يوفل فقدمهم مث دعا ببين يوفل يلوهنم 
مث استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال يف بين أسد بن عبد العزى أصهار النيب صلى اهلل عليه وسلم 

هم حلف من الفضول وفيهم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  :وقال بعضهموفيهم أهنم من املطيبني 
وقيل ذكر سابقة فقدمهم على بين عبد الدار يلوهنم مث ايفردت له زهر فدعاها تتلو عبد الدار مث استوت 

إهنم من حلف الفضول واملطيبني وفيهما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  :له تيم وخمزوم فقال يف تيم
ذكر سابقة وقيل ذكر صهرا فقدمهم على خمزوم مث دعا خمزوما يلوهنم مث استوت له سهم ومجح وقيل 

بل أقر يفسي حيث كنت فإن اإلسالم دخل وأمريا وأمر  :ابدأ بعدي فقال :وعدي بن كعب فقيل
قدم بين مجح مث دعا بين سهم وكان ديوان  :فقيل .بين سهم واحد ولكن ايظروا بني مجح وسهم

 خمتلطا كالدعوة الواحدة فلما خلصت  عدي وسهم
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احلمد هلل الذي أوصل إيل حظي من رسول اهلل صلى اهلل عليه  :إليه دعوته كرب تكبرية عالية مث قال  

إن أبا عبيدة بن عبد اهلل بن اجلراح  :فقال بعضهم :قال الشافعي .وسلم مث دعا عامر بن لؤي
يا أبا عبيدة  :أكل هؤالء يدعى أمامي فقال :ى من تقدم عليه قالالفهري رضي اهلل عنه ملا رأ

اصرب كما صربت أو كلم قومك فمن قدمك منهم على يفسه مل أمنعه فأما أيا وبنو عدي فنقدمك إن 
فقدم معاوية بعد بين احلارث بن فهر ففصل هبم بني بين عبد مناف  :قال .أحببت على أيفسنا



بين سهم وعدي شيء يف زمان املهدي فافترقوا فأمر املهدي ببين عدي وأسد بن عبد العزى وشجر بني 
فإذا فرغ من قريش بدئت األيصار على العرب  :قال .فقدموا على سهم ومجح لسابقة فيهم

قال الشافعي الناس عباد اهلل فأوالهم أن يكون مقدما أقرهبم خبرية اهلل تعاىل  .ملكاهنم من اإلسالم
قال  .وخامت النبيني وخري خلق رب العاملني حممد صلى اهلل عليه وسلم لرسالته ومستودع أمايته

الشافعي ومن فرض له الوايل من قبائل العرب رأيت أن يقدم األقرب فاألقرب منهم برسول اهلل صلى 
  .اهلل عليه وسلم فإذا استووا قدم أهل السابقة على غري أهل السابقة ممن هو مثلهم يف القرابة

فرض اهلل تبارك وتعاىل على  :لصدقات من كتابني قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهللخمتصر كتاب ا 
أهل دينه املسلمني يف أمواهلم حقا لغريهم من أهل دينه املسلمني احملتاجني إليه ال يسعهم حبسه عمن 

ومل يعلم أن  أسروا بدفعه إليه أو والته وال يسع الوالة تركه ألهل األموال ألهنم أمناء على أخذه ألهله
 :وقال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرها عاما ال يأخذها فيه

فإذا أخذت صدقة  :قال .لو منعوين عناقا مما أعطوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عليها
والصدقة هي  :قال .موصل عليهم  أي ادع هل  :مسلم دعي له باألجر والربكة مما قال تعاىل

الزكاة واألغلب على أفواه العامة أن للثمر عشرا وللماشية صدقة وللورق زكاة وقد مسى رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم هذا كله صدقة فما أخذ من مسلم من زكاة مال ياض أو ماشية أو زرع أو زكاة 

كتاب أو سنة أو إمجاع عوام فطر أو مخس ركاز أو صدقة معدن أو غريه مما وجب عليه يف ماله ب
املسلمني فمعناه واحد وقسمه واحد وقسم الفيء خالف هذا فالفيء ما أخذ من مشرك تقوية ألهل 

إمنا الصدقات للفقراء   :دين اهلل وله موضع غري هذا املوضع وقسم الصدقات كما قال اهلل تعاىل
 ارمني ويف سبيل اهلل واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغ
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وهي سهمان مثايية ال يصرف  .فريضة من اهلل  اآلية  :وابن السبيل  مث أكدها وشددها فقال  

  .منها سهم وال شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه وال خيرج عن بلد وفيه أهله



فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم   :حني بعثه وقال صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي اهلل عنه 
قال الشافعي وترد حصة من مل يوجد من أهل  .صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم  

السهمان على من وجد منهم وجيمع أهل السهمان أهنم أهل حاجة إىل ماهلم وأسباب حاجتهم خمتلفة 
الفقراء الزمىن الضعاف الذين ال حرفة هلم وأهل وكذلك أسباب استحقاقهم معان خمتلفة فإذا اجتمعوا ف

ويف اجلديد  :وقال .احلرفة الضعيفة الذين ال تقع يف حرفتهم موقعا من حاجتهم وال يسألون الناس
قال الشافعي واملساكني السؤال ومن ال يسأل ممن له  .زمنا كان أوىل أو غري زمن سائال أو متعففا

قال  .سائال كان أو غري سائل :وقال يف اجلديد .وال عيالهحرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه 
ألن أهل هذين السهمني يستحقوهنما مبعىن العدم  :أشبه بقوله ما قاله يف اجلديد أليه قال :املزين

قال الشافعي رمحه  .وقد يكون السائل بني من يقل معطيهم وصاحل متعفف بني من يبدويه بعطيتهم
م الوايل أيه صحيح مكتسب يغين عياله أو ال عيال له يغين يفسه بكسبه فإن كان رجل جلد يعل :اهلل

لست مكتسبا ملا يغنيين وال يغين عيايل وله عيال وليس عند الوايل يقني ما  :مل يعطه فإن قال اجللد
إن   :قال فالقول قوله واحتج بأن رجلني أتيا النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأاله من الصدقة فقال

  .حظ فيها لغين وال لذي مرة مكتسب   شئتما وال

قال الشافعي رأى عليه الصالة والسالم صحة وجلدا يشبه االكتساب فأعلمهما أيه ال يصلح هلما مع  
إن شئتما  بعد أن أعلمتكما أن ال حظ فيها لغين   :فقال .االكتساب ومل يعلم أمكتسبان أم ال

ه الوايل قبضها ومن ال غىن للوايل عن معويته والعاملون عليها من وال :قال .وال ملكتسب فعلت
عليها وأما اخلليفة ووايل اإلقليم العظيم الذي ال يلي قبض الصدقة وإن كايا من القائمني باألمر بأخذها 

وشرب عمر رضي اهلل عنه لبنا فأعجبه فأخرب أيه  .فليسا عنديا ممن له فيها حق ألهنما ال يليان أخذها
ويعطي العامل بقدر غنائه من الصدقة وإن كان  :قال .صبعه فاستقاءهمن يعم الصدقة فأدخل أ

ضرب  :واملؤلفة قلوهبم يف متقدم األخبار ضربان :قال .موسرا أليه يأخذه على معىن اإلجارة
مسلمون أشراف مطاعون جياهدون مع املسلمني فيقوى املسلمون هبم وال يرون من يياهتم ما يرون من 

هكذا فأرى أن يعطوا من سهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مخس  ييات غريهم فإذا كايوا
 اخلمس ما يتألفون به سوى سهامهم مع املسلمني وذلك أن اهلل 
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بأن  :واحتج .تعاىل جعل هذا السهم خالصا لنبيه صلى اهلل عليه وسلم فرده يف مصلحة املسلمني  

املؤلفة يوم حنني من اخلمس مثل عيينة واألقرع وأصحاهبما ومل يعط النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطى 
قال  .عباس بن مرداس وكان شريفا عظيم الغناء حىت استعتب فأعطاه النيب صلى اهلل عليه وسلم

ملا أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون دخل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الشافعي رمحه اهلل
عما صنع باملهاجرين واأليصار فأعطاه على معىن ما أعطاهم واحتمل أن يكون منه شيء حني رغب 

رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى أن يعطيه أليه له صلى اهلل عليه وسلم خالصا للتقوية بالعطية وال 
يرى أن قد وضع من شرفه فإيه صلى اهلل عليه وسلم قد أعطى من مخس اخلمس النفل وغري النفل أليه 

ى صفوان بن أمية ومل يسلم ولكنه أعاره أداة فقال فيه عند اهلزمية أحسن مما قال بعض من له وأعط
أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن اهلزمية كايت يف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم حنني 

 :غلبت هوازن وقتل حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال صفوان بن أمية :أول النهار فقال له رجل

مث أسلم قومه من قريش وكان  .بفيك احلجر فواهلل لرب من قريش أحب إيل من رب من هوازن
قال الشافعي فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطي من سهوم  .كأيه ال يشك يف إسالمه واهلل تعاىل أعلم

كان  :ولو قال قائل .النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا أحب إيل لالقتداء بأمره صلى اهلل عليه وسلم
هذا السهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث يرى فقد فعل هذا مرة 

وأعطى من سهمه خبيرب رجاال من املهاجرين واأليصار أليه ماله يضعه حيث رأى وال يعطي أحدا اليوم 
يل ليس للمؤلفة يف على هذا املعىن من الغنيمة ومل يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ولو ق

وللمؤلفة يف قسم الصدقات  :قال .قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان كان مذهبا واهلل أعلم
 -أحسبه  -سهم والذي أحفظ فيه من متقدم اخلرب أن عدي بن حامت جاء إىل أيب بكر الصديق 

يلحق خبالد بن الوليد  بثالمثائة من اإلبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثالثني بعريا وأمره أن
مبن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بالء حسنا والذي يكاد يعرف القلب باالستدالل 

باألخبار أيه أعطاه إياها من سهم املؤلفة فإما زاده ترغيبا فيما صنع وإما ليتألف به غريه من قومه ممن مل 



فأرى أن يعطي من سهم املؤلفة قلوهبم يف  :زينقال امل .يثق منه مبثل ما يثق به من عدي بن حامت
وذلك أن يكون العدو  -ولن تنزل إن شاء اهلل تعاىل  -مثل هذا املعىن إن يزلت باملسلمني يازلة 

 مبوضع منتاط ال يناله اجليش إال مبؤية ويكون بإزاء 
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ى أن يقووا بسهم سبيل اهلل من قوم من أهل الصدقات فأعان عليهم أهل الصدقات إما بلية فأر  

الصدقات وإما أن ال يقاتلوا إال بأن يعطوا سهم املؤلفة أو ما يكفيهم منه وكذا إذا ايتاط العدو وكايوا 
أقوى عليه من قوم من أهل الفيء يوجهون إليه ببعد ديارهم وثقل مؤياهتم ويضعفون عنه فإن مل يكن 

اهلل عنه من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة مثل ما وصفت مما كان يف زمن أيب بكر رضي 
وغريها مل أر أن يعطي أحد من سهم املؤلفة ومل يبلغين أن عمر وال عثمان وال علي رضي اهلل عنهم 

وقال يف  .أعطوا أحدا تألفا على اإلسالم وقد أغىن اهلل فله احلمد اإلسالم عن أن يتألف عليه رجال
على اإلسالم ألن اهلل تعاىل خول املسلمني أموال املشركني ال  ال يعطى مشرك يتألف :اجلديد

والرقاب املكاتبون من حيز  :قال .املشركني أموال املسلمني وجعل صدقات املسلمني مردودة فيهم
  .إمنا الصدقات واهلل أعلم وال يعتق عبد يبتدأ عتقه فيشتري ويعتق

وغري معصية مث عجزوا عن أداء ذلك يف  صنف دايوا يف مصلحتهم أو معروف :والغارمون صنفان 
العرض والنقد فيعطون يف غرمهم لعجزهم فإن كايت هلم عروض يقضون منها ديوهنم فهم أغنياء ال 

وصنف دايوا يف صالح ذات بني  .يعطون حىت يربؤوا من الذين مث ال يبقى هلم ما يكويون به أغنياء
بيعت أضر ذلك هبم وإن مل يفترقوا فيعطى هؤالء  ومعروف وهلم عروضي حتمل محاالهتم أو عامتها وإن

واحتج بأن قبيصة بن  .وتوفر عروضهم كما يعطى أهل احلاجة من الغارمني حىت يقضوا سهمهم
يؤديها عنك   :حتملت حبمالة فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسألته فقال :املخارق قال

رجل حتمل حبمالة فحلت  :سألة حرمت إال يف ثالثأو خنرجها عنك إذا قدم يعم الصدقة يا قبيصة امل
له املسألة حىت يؤديها مث ميسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حىت شهد أو تكلم ثالثة من ذوي احلجا 



من قومه أن به فاقة أو حاجة فحلت له املسألة حىت يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش مث ميسك 
حلت له الصدقة حىت يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ف

فبهذا قلت يف الغارمني  :قال الشافعي رمحه اهلل .مث ميسك وما سوى ذلك من املسألة فهو سحت  
حتل له املسألة يف الفاقة واحلاجة  يعين واهلل أعلم من سهم الفقراء   :وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

حىت يصيب سدادا من عيش  يعين واهلل أعلم أقل اسم الغنا   :وقوله .واملساكني ال الغارمني
ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل اهلل أو لعامل عليها   :ولقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

 أو لغارم أو لرجل اشتراها مباله أو لرجل له جار مسكني فتصدق على املسكني 
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فبهذا قلت يعطي الغازي والعامل وإن كايا غنيني والغارم يف احلمالة على  .ملسكني للغين  فأهدى ا  

ويقبل قول ابن السبيل إيه عاجز عن البلد أليه غري قوي حىت تعلم قوته  .ما أبان عليه السالم ال عاما
ببينة ألن أصل باملال ومن طلب بأيه يغزو أعطي ومن طلب بأيه غارم أو عبد بأيه مكاتب مل يعط إال 

الناس أهنم غري غارمني حىت يعلم غرمهم والعبيد غري مكاتبني حىت تعلم كتابتهم ومن طلب بأيه من 
وسهم سبيل اهلل كما وصفت يعطى  .املؤلفة مل يعط إال بأن يعلم ذلك وما وصفت أيه يستحقه به

م إال أن حيتاج إىل الدفع عنهم منه من أراد الغزو من أهل الصدقة فقريا كان أو غنيا وال يعطى منه غريه
وابن السبيل عندي ابن السبيل من  .فيعطاه من دفع عنهم املشركني أليه يدفع عن مجاعة أهل اإلسالم

  .أهل الصدقة الذي يريد البلد غري بلده ألمر يلزمه
  
 باب كيف تفريق الصدقات  

مان يف عمله حىت يكون فراغه من ينبغي للساعي أن يأمر بإحصاء أهل السه :قال الشافعي رمحه اهلل 
قبض الصدقات بعد تناهي أمسائهم وأيساهبم وحاالهتم وما حيتاجون إليه وحيصي ما صار يف يديه من 

الصدقات فيعزل من سهم العاملني بقدر ما يستحقون بأعماهلم فإن جاوز سهم العاملني رأيت أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم من الفيء يعطيهم سهم العاملني ويزيدهم قدر أجور أعماهلم من سهم 



أال ترى أن مال اليتيم يكون باملوضع  .والغنيمة ولو أعطاهم ذلك من السهمان ما رأيت ذلك ضيقا
هذا أوىل بقوله  :قال املزين .فيستأجر عليه إذا خيف ضيعته من حيوطه الن أتى ذلك على كثري منه

يع السهمان على أهلها كما أصف إن شاء اهلل قال الشافعي وتفض مج .ملا احتج به من مال اليتيم
تعاىل كان الفقراء عشرة واملساكني عشرين والغارمون مخسة وهؤالء ثالثة أصناف وكان سهماهنم 

الثالثة من مجيع املال ثالثة آالف فلكل صنف ألف فإن كان الفقراء يغترقون سهمهم كفافا خيرجون به 
كان خيرجهم من حد الفقر إىل أدىن الغىن أقل وقف الوايل ما  من حد الفقر إىل أدىن الغىن أعطوه وإن

بقي منه مث يقسم على املساكني سهمهم هكذا وعلى الغارمني سهمهم هكذا وإذا خرجوا من اسم 
الفقر واملسكنة فصاروا إىل أدىن اسم الغىن ومن الغرم فربئت ذممهم وصاروا غري غارمني فليسوا من 

عطى الفقري إال ما خيرجه من حد الفقر إىل الغىن قل ذلك أو كثر مما وال وقت فيما ي :قال .أهله
جتب فيه الزكاة أو ال جتب أليه يوم يعطاه ال زكاة فيه عليه وقد يكون غنيا وال مال له جتب فيه الزكاة 

 وفقريا بكثرة العيال وله مال جتب فيه الزكاة وإمنا الغىن والفقر ما يعرف الناس بقدر حال 
   
 

 3350 :صفحة 
 
الرجال ويأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم يف مثل كفايتهم وقيامهم وأمايتهم واملؤية عليهم فيأخذ   

لنفسه هبذا املعىن ويعطي العريف ومن جيمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته وذلك خفيف أليه يف بالده 
إن دفع إىل سيده كان أحب إيل ويعطي وكذك املؤلفة إذا احتيج إليهم واملكاتب ما بينه وبني أن يعتق و

الغازي احلمولة والسالح والنفقة والكسوة وإن اتسع املال زيدوا اخليل ويعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه 
البلد الذي يريد من يفقته ومحولته إن كان البلد بعيدا أو كان ضعيفا وإن كان البلد قريبا وكان جلدا 

ي إليها أعطي مؤيته ويفقته بال محولة فإن كان يريد أن يذهب ويرجع األغلب من مثله لو كان غنيا املش
أعطي ما يكفيه يف ذهابه ورجوعه من النفقة فإن كان ذلك يأيت على السهم كله أعطيه كله إن مل يكن 

معه ابن سبيل غريه وإن كان ال يأيت إال على سهم سهم من مائة سهم من سهم ابن السبيل مل يزد 
م للعامل مبعىن الكفاية وابن السبيل مبعىن البالغ ألين لو أعطيت العامل وابن ويقس :قال .عليه



السبيل والغازي باالسم مل يسقط عن العامل اسم العامل ما مل يعزل وال عن ابن السبيل اسم ابن السبيل 
 ما دام جمتازا أو يريد االجتياز وال عن الغازي ما كان على الشخوص للغزو وأي السهمان فضل عن

أهله رد على عدد من عدد من بقي السهمان كان بقي فقراء ومساكني مل يستغنوا وغارمون مل تقض 
كل ديوهنم فيقسم ما بقي على ثالثة أسهم فإن استغىن الغارمون رد باقي سهمهم على هذين السهمني 

من اآلدميني  يصفني حىت تنفد السهمان وإمنا ردي ذلك ألن اهلل تعاىل ملا جعل هذا املال ال مالك له
بعينه يرد إليه كما ترد عطايا اآلدميني ووصاياهم لو أوصى هبا لرجل فمات املوصى له قبل املوصي 

كايت وصيته راجعة إىل ورثة املوصي فما كان هذا املال خمالفا للمال يورث ههنا مل يكن أحد أوىل به 
ل وهؤالء من مجلة من مسى اهلل تعاىل له عنديا يف قسم اهلل تعاىل وأقرب ممن مسى اهلل تعاىل له هذا املا

أما أهل الفيء فال يدخلون على أهل الصدقة وأما  .هذا املال ومل يبق مسلم حمتاج إال وله حق سواه
أهل الصدقة األخرى فهو مقسوم هلم صدقتهم فلو كثرت مل يدخل عليهم غريهم وواحد منهم 

يدخلون على غريهم ما كان من غريهم من يستحقها فكما كايوا ال يدخل عليهم غريهم فكذلك ال 
وإن استغىن أهل عمل ببعض ما قسم هلم وفضل عنهم فضل رأيت أن  :قال .يستحق منها شيئا

ينقل الفضل منهم إىل أقرب الناس هبم يف اجلوار ولو ضاقت السهمان قسمت على اجلوار دون النسب 
ر فإن كايوا أهل بادية عند النجعة وكذلك إن خالطهم عجم غريهم فهم معهم يف القسم على اجلوا

 يتفرقون مرة وخيتلطون 
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أخرى فأحب إيل لو قسمها على النسب إذا استوت احلاالت وإذا اختلفت احلاالت فاجلوار أوىل من   

إن لنا فقراء على غري هذا املاء وهم كما وصفت خيتلطون يف النجعة  :وإن قال من تصدق .النسب
لغائب واحلاضر ولو كايوا بالطرف من باديتهم فكايوا ألزم له قسم بينهم وكايت كالدار هلم قسم بني ا

وهذا إذا كايوا معا أهل جنعة ال دار هلم يقرون هبا فأما إن كايت هلم دار يكويون هلا ألزم فإين أقسمها 
على أهل إذا استوى يف القرب أهل يسبهم وعدى قسمت  :وقال يف اجلديد .على اجلوار بالدار



يسبهم دون العدى وإن كان العدى أقرب منهم دارا وكان أهل يسبهم منهم على سفر تقصر فيه 
الصالة قسمت على العدى إذا كايت دون ما تقصر فيه الصالة ألهنم أوىل باسم حضرهتم وإن كان 

ية غري أهل يسبهم دون ما تقصر فيه الصالة والعدى أقرب منهم قسمت على أهل يسبهم ألهنم بالباد
قال الشافعي وإذا ويل الرجل  .خارجني من اسم اجلوار وكذلك هم يف املنعة حاضرو املسجد احلرام

إخراج زكاة ماله قسمها على قرابته وجريايه معا فإن ضاقت فآثر قرابته فحسن وأحب إيل أن يوليها 
عل غريه وأقل من غريه أليه احملاسب عليها واملسؤول عنها وأيه على يقني من يفسه ويف شك من ف

يعطى من أهل السهم ثالثة ألن اهلل تعاىل ذكر كل صنف مجاعة فإن أعطى اثنني وهو جيد الثالث ضمن 
ثلث سهم وإن أخرجه إىل غري بلده مل ينب يل أن عليه إعادة أليه أعطى أهله باالسم وإن ترك اجلوار 

من البعيد منه وذلك أيه يعلم من قرابته وإن أعطى قرابته من السهمان ممن ال تلزمه يفقته كان أحق هبا 
أكثر مما يعلم من غريهم وكذلك خاصته ومن ال تلزمه يفقته من قرابته ما عدا ولده ووالده وال يعطي 

ولد الولد صغريا وال كبريا زمنا وال أخا وال جدا وال جدة زمنني ويعطيهم غري زمىن أليه ال تلزمه 
يفقتها تلزمه فإن ادايوا أعطاهم من سهم الغارمني وكذلك من  يفقتهم إال زمىن وال يعطي زوجته ألن

سهم ابن السبيل أليه ال يلزمه قضاء الدين عنهم وال محلهم إىل بلد أرادوه فال يكويون أغنياء عن هذا 
به كما كايوا به أغنياء عن الفقر واملسكنة فأما آل حممد صلى اهلل عليه وسلم الذين جعل هلم اخلمس 

دقة فال يعطون من الصدقات املفروضات وإن كايوا حمتاجني وغارمني وهم أهل الشعب عوضا من الص
وروي عن جعفر بن حممد عن  .وهم صلبية بين هاشم وبين املطلب وال حترم عليهم صدقة التطوع

إمنا حرمت  :أتشرب من الصدقة فقال :أبيه أيه كان يشرب من سقايات بني مكة واملدينة فقلت له
وقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم اهلدية من صدقة تصدق هبا على بريرة وذلك  .املفروضة علينا الصدقة

 وإذا كان فيهم غارمون  .أهنا من بريرة تطوع ال صدقة
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ال إمنا يعطيكم بأي املعنيني شئتم فإذا أعطيناه  :قيل .أعطنا بالغرم والفقر :ال أموال هلم فقالوا  
رمائه أن يأخذوا مما يف يديه حقوقهم وإذا أعطيناه مبعىن الغرم أحببت أن يتوىل دفعه عنه باسم الفقر فلغ

الفقري مسكني واملسكني فقري  :ومل ال يعطى مبعنيني قيل :وإال فجائز كما يعطى املكاتب فإن قيل
عطى رجل جيمعهما اسم ويتفرق هبما اسم فال جيوز أن يعطى إال بأحد املعنيني ولو جاز ذلك جاز أن ي

بفقر وغرم وبأيه ابن سبيل وغاز ومؤلف فيعطى هبذه املعاين كلها فالفقري هو املسكني ومعناه أن ال 
يكون غنيا حبرفة وال مال فإذا مجعا معا فقسم لصنفني هبما مل جيز إال أن يفرق بني حاليهما بأن يكون 

هم رجل من أهل الفيء ضرب الفقري الذي بدىء به أشدمها فقرا وكذلك هو يف اللسان فإن كان في
ال أغزو وأحتاج أعطي فإن هاجر بدوي واقترض وغزا صار  :عليه البعث يف الغزو ومل يعط فإن قال

من أهل الفيء وأخذ فيه ولو احتاج وهو يف الفيء مل يكن له أن يأخذ من الصدقات حىت خيرج من 
لفة وال غارمون ابتدىء القسم الفيء ويعود إىل الصدقات فيكون ذلك له وإن مل يكن رقاب وال مؤ

على مخسة أسهم أمخاسا على ما وصفت فإن ضاقت الصدقة قسمت على عدد السهمان ويقسم بني 
كل صنف على قدر استحقاقهم وال يعطى أحد من أهل سهم وإن اشتدت حاجته وقل ما يصيبه من 

سهمان يف بعري أو بقرة سهم غريه حىت يستغين مث يرد فضل إن كان عنه ويقسم فإن اجتمع حق أهل ال
أو شاة أو دينار أو درهم أو اجتمع فيه اثنان من أهل السهمان أو أكثر أعطوه ويشرك بينهم فيه ومل 

يبدل بغريه كما يعطاه من أوصى هلم به وكذلك ما يوزن أو يكال وإذا أعطى الوايل من وصفنا أن عليه 
فإن فات فال ضمان عليه أليه أمني ملن يعطيه  أن يعطيه مث علم أيه غري مستحق يزع ذلك منه إىل أهله

 :وبأخذ منه ال لبعضهم دون بعض أليه كلف فيه الظاهر وإن توىل ذلك رب املال ففيها قوالن أحدمها

  .أيه يضمن واآلخر كالوايل ال يضمن

قال الشافعي ويعطي الوالة زكاة  .ومل خيتلف قوله يف الزكاة أن رب املال يضمن :قال املزين 
موال الظاهرة الثمرة والزرع واملعدن واملاشية فإن مل يأت الوالة مل يسع أهلها إال قسمها فإن جاء األ

الوالة بعد ذلك مل يأخذوهم هبا وإن ارتابوا بأحد فال بأس أن حيلفوه باهلل لقد قسمها يف أهلها وإن 
هل السهمان سوى أعطوهم زكاة التجارات والفطرة والركاز أجزأهم إن شاء اهلل وإمنا يستحق أ

  .العاملني حقهم يوم يكون القسم
  



 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
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 باب ميسم الصدقات  

ينبغي لوايل الصدقات أن يسم كل ما أخذ منها من بقر أو إبل يف أفخاذها  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ميسم اإلبل والبقر وجيعل امليسم مكتوبا هلل ألن  ويسم الغنم يف أصول آذاهنا وميسم الغنم ألطف من

مالكها أداها هلل تعاىل فكتب هلل وميسم اجلزية خمالف مليسم الصدقة ألهنا أديت صغارا ال أجر لصاحبها 
يف الظهر  :وقال أسلم لعمران .فيها وكذلك بلغنا عن عمال عمر رضي اهلل عنه أهنم كايوا يسمون

 :قال .يدفعها إىل أهل بيت ينتفعون هبا يقطروهنا باإلبل :هلل عنهفقال عمر رضي ا .ياقة عمياء

ال بل من يعم  :أمن يعم اجلزية أو من يعم الصدقة قلت :قلت كيف تأكل من األرض قال عمر
فأمر هبا عمر  :قال .إن عليها ميسم اجلزية :فقلت .أردمت واهلل أكلها :فقال عمر .اجلزية

ع فال تكون فاكهة وال طريفة إال وجعل منها يف تلك فكايت عنده صحاف تس :قال .فنحرت
الصحاف فيبعث هبا إىل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إىل حفصة رضي اهلل 

فجعل يف تلك الصحاف من حلم  :قال .عنها من آخر ذلك فإن كان فيه يقصان كان يف حظها
 عليه وسلم وأمر مبا بقي من اللحم فصنع فدعا عليه تلك اجلزور فبعث به إىل أزواج النيب صلى اهلل

وال أعلم يف امليسم علة إال أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فال  :قال .املهاجرين واأليصار
يشتريه الذي أعطاه أليه خرج منه هلل كما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمر رضي اهلل عنه يف 

فرآه يباع أن ال يشتريه وكما ترك املهاجرون يزول منازهلم مبكة ألهنم فرس محل عليه يف سبيل اهلل 
  .تركوها هلل تعاىل

  



 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 لفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت ب  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
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 باب االختالف يف املؤلفة  



ال مؤلفة فيجعل سهمهم وسهم سبيل اهلل يف الكراع  :قال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .دقاتابن السبيل من مر يقاسم يف البلد الذي به الص :وقال بعضهم .والسالح يف ثغور املسلمني

حيث كايت احلاجة أكثر فهي واسعة كأيه يذهب إىل أيه فوضى بينهم يقسمويه على  :وقال أيضا 
إذا متاسك أهل الصدقة  :ومن أصحابنا من قال .العدد واحلاجة ألن لكل أهل صنف منهم سهما

ن مال وأجدب آخرون يقلت إىل اجملدبني إذا كايوا خياف عليهم املوت كأيه يذهب إىل أن هذا مال م
وتنقل  :اهلل عز وجل قسمه ألهل السهمان ملعىن صالح عباد اهلل على اجتهاد اإلمام وأحسبه يقول

سهمان أهل الصدقات إىل أهل الفيء إن جهدوا وضاق الفيء وينقل الفيء إىل أهل الصدقات إن 
هذا قال الشافعي وإمنا قلت خبالف  .جهدوا وضاقت الصدقات على معىن إرادة صالح عباد اهلل

القول ألن اهلل جل وعز جعل املال قسمني أحدمها يف قسم الصدقات اليت هي طهرة فسماها اهلل لثمايية 
أصناف ووكدها وجاءت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن يؤخذ من أغنيائهم فترد على 

ها غري ما قلت من أن فقرائهم ال فقراء غريهم ولغريهم فقراء فال جيوز فيها عندي واهلل أعلم أن يكون في
وكيف  .ال تنقل عن قوم وفيهم من يستحقها وال خيرج سهم يف سهم منهم إىل غريه وهو يستحقه

جيوز أن يسمي اهلل تعاىل أصنافا فيكويون موجودين معا فيعطى أحد سهمه وسهم غريه ولو جاز هذا 
ما مل يفرض له والذي  عندي جاز أن جيعل يف سهم واحد مجيع سهام سبعة ما فرض هلم ويعطى واحد

لو أوصى بثلثه لفقراء بين فالن وغارمي بين فالن رجل آخر وبين سبيل بين فالن رجل  :خيالفنا يقول
آخر إن كل صنف من هؤالء يعطون من ثلثه وأن ليس لوصي وال وال أن يعطي الثلث صنفا دون 

هذا عنديا وعند قائل  صنف وإن كان أحوج وأفقر من صنف ألن كال ذو حق مبا مسي له وإذا كان
هذا القول فيما أعطي اآلدميون أن ال جيوز أن ميضى إال على ما أعطوا فعطاء اهلل أوىل أن ال جيوز أن 

وإذا قسم اهلل الفيء وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أربعة  .قال .ميضي إال على ما أعطى
سهم ومل يعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه أمخاسه ملن أوجف على الغنيمة للفارس ثالثة أسهم وللراجل 

وسلم فضل ذا غناء على من دويه ومل يفضل املسلمون الفارس أعظم الناس غناء على جبان يف القسم 
وكيف جاز ملخالفنا يف قسم الصدقات وقد قسمها اهلل تعاىل أبني القسم فيعطي بعضا دون بعض 

 وينقلها عن أهلها احملتاجني إليها إىل غريهم ألن 
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كايوا أحوج منهم أو يشركهم معهم أو ينقلها عن صنف منهم إىل صنف غريه أرأيت لو قال قائل   

أيتم أغنياء فآخذ ما أوجفتم عليه فأقسمه على أهل  :لقوم أهل غزو كثري أوجفوا على عدو
ه إال أن من قسم اهلل له الصدقات احملتاجني إذا كان عام سنة ألهنم من عيال اهلل تعاىل هل احلجه علي

حبق فهو أوىل به وإن كان من مل يقسم له أحوج منه وهكذا ينبغي أن يقال يف أهل الصدقات وهكذا 
وقضى معاذ بن  .ألهل املواريث ال يعطى أحد منهم سهم غريه وال مينع من سهمه لفقر وال لغىن

 .الف عشريته فعشره وصدقته إىلأميا رجل ايتقل من خمالف عشريته إىل غري خم :جبل رضي اهلل عنه

أيه جعل صدقته وعشره ألهل خمالف عشريته مل يقل لقرابته  :أحدمها .عشريته ففي هذا معنيان
أيه رأى أن الصدقة إذا ثبتت ألهل خمالف عشريته مل حتول عنهم  :واآلخر .دون أهل املخالف

  .صدقته وعشره بتحوله عنهم وكايت كما يثبت بدأ

اء عدي بن حامت أبا بكر رضي اهلل عنه بصدقات والزبرقان بن بدر فهما وإن جاءا فقد ج :فإن قيل 
هبا فقد تكون فضال عن أهلها وحيتمل أن يكون باملدينة أقرب الناس هبم يسبا ودارا ممن حيتاج إىل سعة 
 من مضر وطىيء من اليمن وحيتمل أن يكون من حوهلم ارتدوا فلم يكن هلم فيها حق وحيتمل أن يؤتى
هبا أبو بكر رضي اهلل عنه مث يردها إىل غري أهل املدينة وليس يف ذلك خرب عن أيب بكر يصري إليه فإن 

فإيه بلغنا أن عمر رضي اهلل عنه كان يؤتى بنعم من الصدقة فباملدينة صدقات النخل والزرع  :قيل
هينة ومزينة هبا والناض واملاشية وللمدينة ساكن من املهاجرين واأليصار وحلفاء هلم وأشجع وج

وبأطرافها وغريهم من قبائل العرب فعيال ساكن املدينة باملدينة وعيال عشائرهم وجرياهنم وقد يكون 
عيال ساكين أطرافها هبا وعيال جرياهنم وعشائرهم فيؤتون هبا وتكون جممعا ألهل السهمان كما تكون 

فنقلها إىل أقرب الناس هبم وكايوا املياه والقرى جممعا ألهل السهمان من العرب ولعلهم استغنوا 
فإن عمر رضي اهلل عنه كان حيمل على إبل كثرية إىل الشام والعراق فإمنا هي  :فإن قيل .باملدينة

واهلل أعلم من يعم اجلزية أليه إمنا حيمل على ما حيتمل من اإلبل وأكثر فرائض اإلبل ال حتمل أحدا وقد 
بعض الناس مثل  :وقال .يبتاع هبا إبال جلة فيحمل عليهاكان يبعث إىل عمر بنعم اجلزية فيبعث ف



والركاز سبيل الصدقات ورووا ما  :قولنا يف أن ما أخذ من مسلم فسبيله سبيل الصدقات وقالوا
املعادن من   :وقال .ويف الركاز اخلمس    :روينا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
مث عاد ملا شدد فيه فأبطله فزعم أيه  .شيء فهو ركاز   الركاز وكل ما أصيب من دفن اجلاهلية من

 إذا وجد 
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ركازا فواسع له فيما بينه وبني اهلل تعاىل أن يكتمه وللوايل أن يرده عليه بعد ما يأخذه منه أو يدعه له   

لك جاز يف مجيع ما فقد أبطل هبذا القول السنة يف أخذه وحق اهلل يف قسمه ملن جعله اهلل له ولو جاز ذ
فإيا روينا عن الشعيب أن رجال وجد أربعة أو مخسة آالف درهم  :قال .أوجبه اهلل ملن جعله له

 :ألقضني فيها قضاء بينا أما أربعة أمخاس فلك ومخس للمسلمني مث قال :فقال علي رضي اهلل عنه

عضا إذا زعم أن عليا فهذا احلديث ينقض بعضه ب :قال الشافعي رمحه اهلل .واخلمس مردود عليك
واخلمس للمسلمني فكيف جيوز أن يرى للمسلمني يف مال رجل شيئا مث يرده عليه أو يدعه له  :قال

أربعة أمخاسه لك  :وهذا عن علي مستنكر وقد رووا عن علي رضي اهلل عنه بإسناد موصول أيه قال
  .واقسم اخلمس يف فقراء أهلك

 عنه لعل عليا علمه أمينا وعلم يف أهله فقراء من أهل فهذا احلديث أشبه حبديث علي رضي اهلل 
وهم خيالفون ما رووا عن الشعيب من  :قال الشافعي رمحه اهلل .السهمان فأمره أن يقسمه فيهم

أهنم يزعمون أن من كايت له مائتا درهم فليس للوايل أن يعطيه وال له أن يأخذ  :وجهني أحدمها
مسى اهلل تعاىل وال من الصدقات تطوعا والذين يزعمون أن عليا شيئا من السهمان املقسومة بني من 

ترك له مخس ركازه رجل له أربعة آالف درهم ولعله أن يكون له مال سواها ويزعمون أيه إذا أخذ 
الوايل منه واجبا يف ماله مل يكن له أن يعود عليه وال على أحد يعوله ويزعمون أن لو وليها هو مل يكن 

وإذا كان له أن يكتمها وللوايل أن  :قال الشافعي رمحه اهلل .عها إىل أحد يعولهله حبسها وال دف
يردها إليه فليست بواجبة عليه وتركها وأخذها سواء وقد أبطلوا هبذا القول السنة يف أن يف الركاز 



ال يصلح هذا إال يف  :اخلمس وأبطلوا حق من قسم اهلل له من أهل السهمان الثمايية فإن قال
فإن قيل لك ال يصلح يف الركاز ويصلح فيما سوى ذلك من صدقة وماشية وعشر  :قيل .زالركا

  .زرع وورق فما احلجة عليه إال كهي عليك واهلل سبحايه وتعاىل أعلم
  

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث
 مبثله 
  
 أيه ملا ثبت  :وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت   
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :دة األيام وحدها كقولكهذا احلكم عند إرا  
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 خمتصر يف النكاح اجلامع من كتاب النكاح  

إن اهلل تبارك وتعاىل ملا  :وما جاء يف أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم وأزواجه قال الشافعي رمحه اهلل 
وأبان بينه وبني خلقه مبا فرض عليهم من طاعته افترض  خص به رسوله صلى اهلل عليه وسلم من وحيه

عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده هبا إن شاء اهلل قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة يف 
كرامته وتبيينا لفضيلته فمن ذلك أن كل من ملك زوجة فليس عليه ختيريها وأمره عليه الصالة والسالم 

 :ال حيل لك النساء من بعد  قالت عائشة رضي اهلل عنها  :فقال تعاىل .هأن خيري يساءه فاختري



كأهنا تعين الاليت حظرهن  :قال .ما مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت أحل له النساء
  .عليه

يا يساء النيب لسنت   :وقال تعاىل .وامرأة مؤمنة إن وهبت يفسها للنيب  اآلية  :قال تعاىل 
فأباهنن به من يساء العاملني وخصه بأن جعله عليه الصالة والسالم  .اء إن اتقينت  كأحد من النس

أمهاهتم يف معىن دون معىن وذلك أيه ال حيل  :أوىل باملؤمنني من أيفسهم وأزواجه أمهاهتم قال
يكاحهن حبال ومل حترم بنات لو كن هلن ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد زوج بناته وهن أخوات 

  .ؤمننيامل
  

 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم
 الليلة وجزء منها 

  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :يقال ويقل أبو حيان أيه  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  



  
 مع سقوط املعدود أو  (ت من شوالس)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 الترغيب يف النكاح وغريه من اجلامع  

وأحب  :ومن كتاب النكاح جديد وقدمي ومن اإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل 
للرجل واملرأة أن يتزوجا إذا تاقت أيفسهما إليه ألن اهلل تعاىل أمر به ورضيه ويدب إليه وبلغنا أن النيب 

 :وأيه قال .تناكحوا تكثروا فإين أباهي بكم األمم حىت بالسقط    :صلى اهلل عليه وسلم قال

إن الرجل لريفع بدعاء ولده من  :ويقال .من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح   
وقد ذكر  :قال .ومن مل تتق يفسه إىل ذلك فأحب إيل أن يتخلى لعبادة اهلل تعاىل :قال .بعده

ي ال يأيت سيدا وحصورا  واحلصور الذ  :اهلل تعاىل  القواعد من النساء  وذكر عبدا أكرمه فقال
وإذا أراد أن يتزوج املرأة  :قال .النساء ومل يندهبن إىل النكاح فدل أن املندوب إليه من حيتاج إليه

 :فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إىل وجهها وكفيها وهي متغطية بإذهنا وبغري إذهنا قال اهلل تعاىل

  .نالوجه والكفا :قال .وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها   
  
 باب ما على األولياء  
  
 وإيكاح األب البكر بغري إذهنا ووجه النكاح  



والرجل يتزوج أمته وجيعل عتقها صداقها من جامع كتاب النكاح وأحكام القرآن وكتاب النكاح  
فدل كتاب اهلل عز  :إمالء على مسائل مالك واختالف احلديث والرسالة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ة يبيه عليه الصالة والسالم على أن حقا على األولياء أن يزوجوا احلرائر البوالغ إذا أردن وجل وسن
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن   :النكاح ودعون إىل رضا قال اهلل تعاىل
على أن ليس وهذه أبني آية يف كتاب اهلل تعاىل داللة  :قال .أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف  

يزلت يف معقل بن يسار رضي اهلل عنه  :وقال بعض أهل العلم :قال .للمرأة أن تتزوج بغري ويل
زوجتك أخيت  :وذلك أيه زوج أخته رجال فطلقها فايقضت عدهتا مث طلب يكاحها وطلبته فقال

النيب صلى  وروت عائشة رضي اهلل عنها أن .دون غريك مث طلقتها ال أيكحكها أبدا فنزلت هذه اآلية
أميا امرأة يكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطلثالثا فإن مسها فلها املهر مبا   :اهلل عليه وسلم قال

ويف  :قال .فالسلطان ويل من ال ويل له   -أو قال اختلفوا  -استحل من فرجها فإن اشتجروا 
  .ذلك دالالت

 مل يعضلها وال جند لشركه يف بضعها معىن أن للويل شركا يف بضعها ال يتم النكاح إال به ما  :منها 
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إال فضل يظره حلياطة املوضع أن يناهلا من ال يكافئها يسبه ويف ذلك عار عليه وأن العقد بغري ويل   

وال والية  :قال .باطل ال جيوز بإجازته وأن اإلصابة إذا كايت بشبهة ففيها املهر ودرىء احلد
لحقه ومجعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجال منهم فزوجها لوصي ألن عارها ال ي

ويف قول النيب صلى اهلل عليه  .فجلد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الناكح واملنكح ورد يكاحهما
األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف يفسها وإذهنا صماهتا  داللة على الفرق بني   :وسلم

أن إذن البكر الصمت واليت ختالفها الكالم واآلخر أن أمرمها يف  :ر يف أمرين أحدمهاالثيب والبك
 .والية أيفسهما خمتلف فوالية الثيب أهنا أحق من الويل والويل ههنا األب واهلل أعلم دون األولياء

ومثل هذا حديث خنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



كاحه ويف تركه أن يقول خلنساء  إال أن تشائي أن جتيزي ما فعل أبوك  داللة على أهنا لو أجازته ما ي
جاز والبكر خمالفة هلا الختالفهما يف لفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم ولو كايا سواء كان لفظ النيب 

  .صلى اهلل عليه وسلم أهنما أحق بأيفسهما

وجين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيا ابنة سبع سنني ودخل تز :وقالت عائشة رضي اهلل عنها 
يب وأيا ابنة تسع وهي ال أمر هلا وكذلك إذا بلغت ولو كايت أحق بنفسها أشبه أن ال جيوز ذلك عليها 

  .قبل بلوغها كما قلنا يف املولود يقتل أبوه حيبس قاتله حىت يبلغ فيقتل أو يعفو

وشاورهم   :ستطابة النفس قال اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلمواالستئمار للبكر على ا :قال 
يف األمر  ال على أن ألحد رد ما رأى صلى اهلل عليه وسلم ولكن الستطابة أيفسهم وليقتدى بسنته 

وروى الشافعي عن احلسن عن النيب  :قال املزين رمحه اهلل .فيهم وقد أمر يعيما أن يؤامر أم بنته
ورواه غري الشافعي عن احلسن  .ال يكاح إال بويل وشاهدي عدل    :وسلم قالصلى اهلل عليه 

ال   :واحتج الشافعي بابن عباس أيه قال .عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
  :يكاح إال بويل مرشد وشاهدي عدل  وأن عمر رد يكاحا مل يشهد عليه إال رجل وامرأة فقال

ال تنكح املرأة   :وقال عمر رضي اهلل عنه .زه ولو تقدمت فيه لرمجت  هذا يكاح السر وال أجي
إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان  قال الشافعي والنساء حمرمات الفروج فال حيللن إال 

 :مبا بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبني  وليا وشهودا وإقرار املنكوحة الثيب وصمت البكر  قال

ولو كايت صغرية ثيب أصيبت  :قال .الشهود على العدل حىت يعلم اجلرح يوم وقع النكاحو
 بنكاح أو غريه فال تزوج إال بإذهنا وال يزوج البكر 
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ولو كان املوىل عليه حيتاج  :قال .بغري إذهنا وال يزوج الصغرية إال أبوها أو جدها بعد موت أبيها  

ليه فإن أذن له فجاوز مهر مثلها رد الفضل ولو أذن لعبده فتزوج كان هلا الفضل إىل النكاح زوجه و
مىت عتق ويف إذيه لعبده إذن باكتساب املهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذويا له يف التجارة 



أعطي مما يف يديه ولو ضمن هلا السيد مهرها وهو ألف عن العبد لزمه فإن باعها زوجها قبل الدخول 
بتلك األلف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقدة البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها إياه بألف ال بعينها 
كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد وله أن يسافر بعبده ومينعه من 

أعتقين  :ولو قالت له أمته اخلروج من بيته إىل امرأته ويف مصره إال يف احلني الذي ال خدمة له فيه
على أن أيكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها اخليار يف أن تنكح أو تدع ويرجع عليها 

ينبغي يف قياس قوله أن ال جييز  :قال املزين .بقيمتها فإن يكحته ورضي بالقيمة اليت عليها فال بأس
قال  .علوما أليه ال جييز املهر غري معلومهذا املهر حىت يعرف قيمة األمة حني أعتقها فيكون املهر م

سألت الشافعي رمحه اهلل عن حديث صفية رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :املزين
  .للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف النكاح أشياء ليست لغريه :فقال .أعتقها وجعل عتقها صداقها

  
 ID ' '   وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  ايتهى ما قاله .غري صحيح وال فصيح

 بست من شوال 
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من   
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها   



  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 اجتماع الوالة وأوالهم وتفرقهم  
  
 وترويج املغلوبني علي عقوهلم  

م اجلمع بينه من النكاح القدمي وإيكاح أمة املأذون له وغري ذلك والصبيان من اجلامع من كتاب ما حير 
قال الشافعي وال والية ألحد مع األب فإن مات فاجلد مث أبو اجلد مث أبو أيب اجلد كذلك ألن كلهم 

قال  .أب يف الثيب والبكر سواء وال والية بعدهم ألحد مع اإلخوة مث األقرب فاألقرب من العصبة
وقال يف  .من ايفرد يف درجة بأم كان أوىل :فقال يف اجلديد .وله يف اإلخوةواختلف ق :املزين
قد جعل األخ لألب واألم يف الصالة على امليت أوىل من األخ  :قال املزين .مها سواء :القدمي

لألب وجعله يف املرياث أوىل من األخ لألب وجعله يف كتاب الوصايا الذي وضعه خبطه ال أعلمه مسع 
وقياس قوله أيه أوىل بإيكاح  :قال املزين .صى ألقرهبم به رمحا أيه أوىل من األخ لألبمنه إذا أو

 .وال يزوج املرأة ابنها إال أن يكون عصبة هلا :قال الشافعي رمحه اهلل .األخت من األخ لألب



إذهنا وال والية بعد النسب إال للمعتق مث أقرب الناس بعصبة معتقها فإن استوت الوالة فزوجها ب :قال
دون أسنهم وأفضلهم كفؤا جاز وإن كان غري كفؤ مل يثبت إال باجتماعهم قبل إيكاحه فيكون حقا 

وليس يكاح غري الكفؤ مبحرم فأرده بكل حال إمنا هو تقصري عن املزوجة  :قال .هلم تركوه
حد منهم ومث والوالة وليس يقص املهر يقصا يف النسب واملهر هلا دوهنم فهي أوىل به منهم وال والية أل

أوىل منه فإن كان أوالهم هبا مفقودا أو غائبا بعيدة كايت غيبته أم قريبة زوجها السلطان بعد أن يرضى 
 .هل تنقمون شيئا فإن ذكروه يظر فيه :اخلاطب وحيضر أقرب والهتا وأهل احلزم من أهلها ويقول

ووكيل الويل يقوم  :قال .ولو عضلها الويل زوجها السلطان والعضل أن تدعو إىل مثلها فيمتنع
مقامه فإن زوجها غري كفؤ مل جيز وويل الكافرة كافر وال يكون املسلم وليا لكافرة لقطع اهلل الوالية 

تزوج صلى اهلل عليه وسلم أم حبيبة  .بينهما بالدين إال على أمته وإمنا صار ذلك له ألن النكاح له
بو سفيان حي وكان وكيل النيب صلى اهلل عليه وويل عقدة يكاحها ابن سعيد بن العاص وهو مسلم وأ

ليس هذا حجة يف إيكاح األمة ويشبه أن يكون أراد  :قال املزين .وسلم عمرو بن أمية الضمري
أن ال معىن لكافر يف مسلمة فكان ابن سعيد ووكيله صلى اهلل عليه وسلم مسلمني ومل يكن ألبيها معىن 

 افعي فإن كان الويل سفيها أو ضعيفا غري عامل مبوضع احلظ قال الش .يف والية مسلمة إذا كان كافرا
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قد  :أو سقيما مؤملا أو به علة خترجه من الوالية فهو كمن مات فإذا صلح صار وليا ولو قالت  

أذيت يف فالن فأي واليت زوجين فهر جائز فأيهم زوجها جاز وإن تشاحوا أقرع بينهم السلطان ولو 
واحد أن يزوجها ال يف رجل بعينه فزوجها كل واحد رجال فقد قال صلى اهلل عليه أذيت لكل 

فإن مل تثبت الشهود أيهما أول فالنكاح مفسوخ وال  .إذا أيكح الوليان فاألول أحق    :وسلم
شيء هلا وإن دخل هبا أحدمها على هذا كان هلا مهر مثلها ومها يقران أهنا ال تعلم مثل أن تكون غائبة 

النكاح ولو ادعيا عليها أهنا تعلم أحلفت ما تعلم وإن أقرت ألحدمها لزمها ولو زوجها الويل عن 
ويزوج األب أو اجلد االبنة اليت  :قال .بأمرها من يفسه مل جيز كما ال جيوز أن يشتري من يفسه



املغلوب يؤيس من عقلها ألن هلا فيه عفافا وغىن ورمبا كان شفاء وسواء كايت بكرا أو ثيبا ويزوج 
على عقله أبوه إذا كايت به إىل ذلك حاجة وابنه الصغري فإن كان جمنويا أو خمبوال كان النكاح مردودا 

أليه ال حاجة به إليه وليس ألب املغلوب على عقله أن خيالع عنه وال يضرب المرأته أجل العنني ألهنا 
بالقول أهنا متتنع منه وال خيالع عن إن كايت ثيبا فالقول قوله أو بكرا مل يعقل أن يدفعها عن يفسه 

املعتوهة وال يربىء زوجها من درهم من ماهلا فإن هربت وامتنعت فال يفقة هلا وال إيالء عليه فيها وقيل 
إن أردت أن تنفي ولدها  :اتق اهلل فيها يفء أو طلق فإن قذفها أو ايتفى من ولدها قيل له :له

ه الولد فإن أكذب يفسه حلق به الولد ومل يعزر وليس له أن فالتعن فإذا التعن وقعت الفرقة ويفى عن
يزوج ابنته الصبية عبدا وال غري كفؤ وال جمنويا وال خمبوال وال جمذوما وال أبرص وال جمبوبا وليس له أن 
يكره أمته على واحد من هؤالء بنكاح وال يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل وال من ال يطاق 

وينكح أمة املرأة وليها بإذهنا وأمة العبد املأذون له يف  .ة أليه ممن ال خياف العنتمجاعها وال أم
التجارة ممنوعة من السيد حىت يقضي دينا إن كان عليه وحيدث له حجرا مث هي أمته ولو أراد السيد أن 

و اجتمعا يزوجها دون العبد أو العبد دون السيد مل يكن ذلك لواحد منهما وال والية للعبد حبال ول
لو ايتسب العبد هلا أيه حر فنكحته وقد  :وقال يف باب اخليار من قبل النسب .على تزوجيها مل جيز

أن  :أذن له سيده مث علمت أيه عبد أو ايتسب إىل يسب وجد دويه وهي فوقه ففيها قوالن أحدمها
خ كما لو أذيت يف أن النكاح مفسو :والثاين .هلا اخليار أليه منكوح بعينه وغرر بشيء وجد دويه

قد قطع أيه لو وجد دون ما ايتسب إليه وهو كفؤ  :قال املزين رمحه اهلل .رجل بعينه فزوجت غريه
 مل يكن هلا وال لوليها اخليار ويف ذلك إبطال أن يكون يف معىن من أذيت له 
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قال الشافعي ولو  .خلياريف رجل بعينه فزوجت غريه فقد بطل الفسخ يف قياس قوله وثبت هلا ا  

إن شاء فسخ بال مهر وال متعة وإن  :كايت هي اليت غرته بنسب فوجدها دويه ففيها قوالن أحدمها
ال خيار له إن  :والثاين .كان بعد اإلصابة فلها مهر مثلها وال يفقة هلا يف العدة وإن كايت حامال



قد جعل له اخليار  :قال املزين رمحه اهلل .كايت حرة ألن بيده طالقها وال يلزمه من العار ما يلزمها
إذا غرته فوجدها أمة كما جعل هلا اخليار إذا غرها فوجدته عبدا فجعل معنامها يف اخليار بالغرور واحدا 

ومل يلتفت إىل أن الطالق إليه وال إىل أن ال عار فيها عليه وكما جعل هلا اخليار بالغرور يف يقص 
بد فقياسهأن جيعل له اخليار بالغرور يف يقص النسب عنه كما جعله له يف النسب عنها وجعله هلا يف الع

  .األمة
  
 املرأة ال تلي عقدة النكاح  

قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرمحن بن أيب بكر وهو غائب  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ى أهنا زوجتها بغري أمره فهذا يدل عل :أمثلي يفتات عليه يف بناته قال :بالشام فقال عبد الرمحن

فكيف يكون أن عبد الرمحن وكل عائشة لفضل يظرها إن حدث حدث أو رأت يف مغيبه  :قيل
البنته حظا أن تزوجها احتياطا ومل ير أهنا تأمر بتزوجيها إال بعد مؤامرته ولكن تواطىء وتكتب إليه فلما 

فتايت علي وقد جيوز أن يقول وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن ال ت :فعلت قال هذا
ال ولكن ال يشبه غريه  :قيل .فليس هلا هذا يف اخلرب :زوجي أي وكلي من يزوج فوكلت قال

ألهنا روت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل النكاح بغري ويل باطال أو كان جيوز هلا أن تزوج بكرا 
معىن تأويله فيما روت عائشة عندي  :قال املزين رمحه اهلل .وأبوها غائب دون إخوهتا أو السلطان

غلط وذلك أيه ال جيوز عنده إيكاح املرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده ال جيوز 
إيكاحها ولو قال أيه أمر من ينفذ رأي عائشة فأمرته فأيكح خرج كالمه صحيحا ألن التوكيل لألب 

ه الذي جيوز عندي ال أن الوكيل وكيل لعائشة رضي حينئذ والطاعة لعائشة فيصح وجه اخلرب على تأويل
  .اهلل عنها ولكنه وكيل له فهذا تأويله

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

 حيتاج إىل يقل والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  



  .وال يكاد يقدر عليه  
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 الكالم الذي ينعقد به النكاح واخلطبة  
  
 قبل العقد من اجلامع  

أمسى اهلل تبارك  :من كتاب التعريض باخلطبة ومن كتاب ما حيرم اجلمع بينه قال الشافعي رمحه اهلل 
لتزويج ودلت السنة على أن الطالق يقع مبا يشبه الطالق النكاح وا :وتعاىل النكاح يف كتابه بامسني

ومل جند يف كتاب وال سنة إحالل يكاح إال بنكاح أو تزويج واهلبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
جممع أن ينعقد له هبا النكاح بأن هتب يفسها له بال مهر ويف هذا داللة على أيه ال جيوز النكاح إال 

قد زوجتكها أو  :كاح والفرج حمرم قبل العقد فال حيل أبدا إال بأن يقول الويلباسم التزويج أو الن
 .زوجنيها :أو يقول اخلاطب .قد قبلت تزوجيها أو يكاحها :ويقول اخلاطب .أيكحتكها

قد  :فال حيتاج يف هذا إىل أن يقول الزوج قد قبلت ولو قال .قد زوجتكها :ويقول الويل
ل مل يكن يكاحا وإذا كايت اهلبة أو الصدقة متلك هبا األبدان واحلرة ال ملكتك يكاحها أو حنو ذلك فقب

معناها زوجتك قيل فقوله قد أحللتها لك أقرب إىل  :متلك فكيف جتوز اهلبة يف النكاح فإن قيل
  .زوجتكها وهو ال جييزه

عليه  وأحب أن يقدم بني يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى اخلطبة محد اهلل تعاىل والثناء :قال 
والصالة على رسوله عليه الصالة والسالم والوصية بتقوى اهلل مث خيطب وأحب للويل أن يفعل مثل 

أيكحتك على ما أمر اهلل به من إمساك مبعروف أو تسريح  :ذلك وأن يقول ما قال ابن عمر
  .بإحسان

  



 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 ذفت اهلاء من ستة ألن ح
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 نا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبث  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 نبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري في  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  

   
 

 3365 :صفحة 
 
   

 ما حيل من احلرائر وال يتسرى العبد  
  



 وغري ذلك من اجلامع  

والرجل يقتل أمته وهلا زوج قال الشافعي ايتهى اهلل تعاىل من كتاب النكاح وكتاب ابن أيب ليلي  
باحلرائر إىل أربع حترميا ألن جيمع أحد غري النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أكثر من أربع واآلية تدل على 

أو ما ملكت أميايكم  وملك اليمني ال يكون إال لألحرار الذين   :أهنا على األحرار بقوله تعاىل
فإذا فارق األربع ثالثا ثالثا تزوج مكاهنن يف عدهتن ألن  :قال .والعبد ال ميلك املالميلكون املال 

ال ينكح أربعا حىت تنقضي عدة األربع  :وقال بعض الناس .اهلل تعاىل أحل ملن ال امرأة له أربعا
فأيت تزعم لو خال هبن ومل يصبهن أن  :قلت .ألين ال أجيز أن جيتمع ماؤه يف مخس أو يف أختني

عليهن العدة فلم جيتمع فيهن ماؤه فأبح له النكاح وقد فرق اهلل تعاىل بني حكم الرجل واملرأة فجعل 
إذ جعلت عليه  :وأين قلت :إليه الطالق وعليها العدة فجعلته يعتد معها مث ياقضت يف العدة قال

 :قلت .ال :قالالعدة كما جعلتها عليها أفيجتنب ما جتتنب املعتدة من الطيب واخلروج من املنزل 

فال جعلته يف العدة مبعناها وال فرقت مبا فرق اهلل تعاىل به بينه وبينها وقد جعلهن اهلل منه أبعد من 
األجنبيات ألهنن ال حيللن له إال بعد يكاح زوج وطالقه أو موته وعدة تكون بعده واألجنبيات حيللن له 

ال مهر هلا وإن باعها حيث ال يقدر عليها ولو قتل املوىل أمته أو قتلت يفسها ف :قال .من ساعته
ولو  :قال .فال مهر هلا حىت يدفعها إليه وإن طلب أن يبوئها معه بيتا مل يكن ذلك على السيد

قياس قوله أن ال تكون  :قال املزين .وطىء رجل جارية ابنه فأولدها كان عليه مهرها وقيمتها
مته فيولدها فإن مل تكن له بأن يولدها من حالل أم ملكا ألبيه وال أم ولد بذلك وقد أجاز أن يزوجه أ

ولد بقيمة فكيف بوطء حرام وليس بشريك فيها فيكون يف معىن من أعتق شركا له يف أمة وهو ال 
وإن مل حيبلها فعليه عقرها  :قال .جيعلها أم ولد للشريك إذا أحبلها وهو معسر وهذا من ذلك أبعد

رمت عليه وقد ترضع امرأة الرجل بلبنه جاريته الصغرية فتحرم وحرمت على االبن وال قيمة له بأن ح
  .والذين هم لفروجهم حافظون  اآلية  :قال الشافعي وقال اهلل تعاىل .عليه وال قيمة له

 :وقال عليه الصالة والسالم .ويف ذلك دليل أن اهلل تبارك وتعاىل أراد األحرار ألن العبيد ال ميلكون 

فدل الكتاب والسنة أن العبد ال ميلك  .فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع  من باع عبدا وله مال  
  .ماال حبال وإمنا يضاف إليه ماله كما يضاف إىل الفرس سرجه وإىل الراعي غنمه
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قال  .وقد روي خالفه :فقد روي عن ابن عمر رضي اهلل عنه أن العبد يتسرى قيل :فإن قيل  

ال يطأ الرجل إال وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع هبا  :رضي اهلل عنهماابن عمر 
وال حيل أن يتسرى العبد وال من مل تكمل فيه احلرية حبال وال يفسخ يكاح حامل  :قال .ما شاء

إن امرأيت ال ترد يد  :وقال رجل للنيب صلى اهلل عليه وسلم .من زيا وأحب أن متسك حىت تضع
فأمسكها  وضرب عمر بن اخلطاب   :قال .إين أحبها :قال .طلقها    :قال المس

  .رضي اهلل عنه رجال وامرأة يف زيا وحرص أن جيمع بينهما فأىب الغالم
  
 من كتاب قدمي وكتاب جديد وكتاب التعريض  

طالب  وينكح العبد اثنتني واحتج يف ذلك بعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب :قال الشافعي رمحه اهلل 
يطلق تطليقتني وتعتد األمة حيضتني واليت ال حتيض شهرين أو شهرا  :وقال عمر .رضي اهلل عنهما

إذا طلق العبد امرأته اثنتني حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه وعدة احلرة  :وقال ابن عمر .ويصفا
قتني طلقت امرأة يل حرة تطلي :وسأل يفيع عثمان وزيدا فقال .ثالث حيض واألمة حيضتان

قال الشافعي وهبذا كله أقول وإن تزوج عبد بغري إذن سيده  .حرمت عليك حرمت عليك :فقاال
أيه  :أحدمها .فالنكاح فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق فإن أذن له فنكح يكاحا فاسدا ففيها قوالن

زمه أن كالضمان عنه فيل :واآلخر .كإذيه له بالتجارة فيعطي من مال إن كان له وإال فمىت عتق
  .يبيعه فيه إال أن يفديه

  
 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث

 مبثله 
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  



  
 سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 ليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار ا  
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 لزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب وا  
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 باب ما حيرم وما حيل من يكاح احلرائر  
  
 ومن اإلماء واجلمع بينهن وغري ذلك من اجلامع من كتاب ما حيرم اجلمع بينه  
  
 ء ومن الرضاع ومن النكاح القدمي ومن اإلمال 



بأيساب واآلخر بأسباب من  :أصل مما حيرم به النساء ضربان أحدمها :قال الشافعي رمحه اهلل 
حادث يكاح أو رضاع وما حرم من النسب حرم من الرضاع وحرم اهلل تعاىل اجلمع بني األختني وهنى 

عمر رضي اهلل عنه عن األم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تنكح املرأة على عمتها أو خالتها وهنى
وعدت أن عمر كان يف ذلك أشد مما هو وهنت عن ذلك  :وقال ابن عمر .وابنتها من ملك اليمني

فقال رجل من أصحاب  .أما أيا فال أحب أن أصنع ذلك :عائشة وقال عثمان يف مجع األختني
 .ل ذلك جلعلته يكااللو كان إيل من األمر شيء مث وجدت رجال يفع  :النيب صلى اهلل عليه وسلم

قال الشافعي فإذا تزوج امرأة مث تزوج عليها أختها أو  .أراه علي بن أيب طالب :قال الزهري
عمتها أو خالتها وإن بعدت فنكاحها مفسوخ دخل أو مل يدخل ويكاح األوىل ثابت وحتل كل واحدة 

طلقها قبل أن يدخل هبا مل  منهما على االيفراد وإن يكحهما معا فالنكاح مفسوخ وإن تزوج امرأة مث
حتل له أمها ألهنا مبهمة وحلت له ابنتها ألهنا من الربائب وإن دخل هبا مل حتل له أمها وال ابنتها أبدا 
وإن وطىء أمته مل حتل له أمها وال ابنتها أبدا وال يطأ أختها وال عمتها وال خالتها حىت حيرمها فإن 

خرا أحببت أن جيتنب الويل حىت يستربىء اآلخرة فإذا وطىء أختها قبل ذلك اجتنب اليت وطىء آ
اجتمع النكاح وملك اليمني يف أختني أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت ال يفسخه ملك اليمني 

ولو يكحهما معا ايفسخ  .كان قبل أو بعد وحرم مبلك اليمني ألن النكاح يثبت حقوقا له وعليه
كهما وال ينكح أخت امرأته ويشتريها على امرأته وال ميلك امرأته يكاحهما ولو اشترامها معا ثبت مل

غريه وميلك أمته غريه فهذا من الفرق بينهما وال بأس أن جيمع الرجل بني املرأة وزوجة أبيها وبني امرأة 
  .الرجل وابنة امرأته إذا كايت من غريها أليه ال يسب بينهن

  
 ID ' '   ند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو الليايل فيضعف التذكري وأما ع

 األصل واحلذف 
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  



  .ال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإ  
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 ما جاء يف الزيا ال حيرم احلالل  
  
 من اجلامع ومن اليمني مع الشاهد  

قال الشافعي ألن احلرام ضد احلالل  .الزيا ال حيرم احلالل وقاله ابن عباس :قال الشافعي رمحه اهلل 
ابنه بشهوة حرمت على زوجها لو قبلت امرأته  :قال يل قائل يقول .فال يقاس شيء على ضده

من قبل أن اهلل تعاىل إمنا حرم أمهات يسائكم وحنوها  :أبدا مل قلت ال حيرم احلرام احلالل قلت
مجاعا محدت به ومجاعا  :فقال أجد مجاعا ومجاعا قلت .بالنكاح فلم جيز أن يقاس احلرام باحلالل

ا وجعلك حمرما به ألم امرأتك والبنتها رمجت به وأحدمها يعمة وجعله اهلل يسبا وصهرا وأوجب حقوق
تسافر هبما وجعل الزيا يقمة يف الدييا باحلد ويف اآلخرة بالنار إال أن يعفو أفتقيس احلرام الذي هو يقمة 

وجدت املطلقة ثالثا حتل جبماع زوج  :فلو قال لك قائل :على احلالل الذي هو يعمة وقلت له
إذا ختطىء ألن اهلل  :مت به احلالل أليه مجاع ومجاع قالفأحلها بالزيا أليه مجاع كجماع كما حر

 .وكذلك ما حرم اهلل تعاىل يف كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج :قيل .تعاىل أحلها بإصابة زوج

  .أفيكون شيء حيرمه احلالل وال حيرمه احلرام فأقول به :قال

عليه إذا زىن بأربع شيء من  يعم ينكح أربعا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة أفيحرم :قلت 
يعم  :وقد ترتد فتحرم على زوجها قلت :قال .ال مينعه احلرام مما مينعه احلالل :النساء قال

  .فقد أوجدتك احلرام حيرم احلالل :وعلى مجيع اخللق وأقتلها وأجعل ماهلا فيئا قال

تركت ذلك لكثرته  :اهلل قال املزين رمحه .أما يف مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فال :قلت 
  .وأيه ليس بشيء



  
 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  

   
 

 3369 :صفحة 
 
   

 يكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء املسلمني  

وأهل الكتاب الذين  :الشافعي رمحه اهللمن اجلامع ومن كتاب ما حيرم اجلمع بينه وغري ذلك قال  
حيل يكاح حرائرهم اليهود والنصارى دون اجملوس والصابئون والسامرة من اليهود والنصارى إال أن 
يعلم أهنم خيالفوهنم يف أصل ما حيلون من الكتاب وحيرمون فيحرمون كاجملوس وإن كايوا جيامعوهنم 



كحها فهي كاملسلمة فيما هلا وعليها إال أهنما ال يتوارثان عليه ويتأولون فيختلفون فال حيرمون فإذا ي
واحلد يف قذفها التعزير وجيربها على الغسل من احليض واجلنابة والتنظيف باالستحداد وأخذ األظفار 
ومينعها من الكنيسة واخلروج إىل األعياد كما مينع املسلمة من إتيان املساجد ومينعها من شرب اخلمر 

ذا كان يتقذر به ومن أكل ما حيل إذا تأذى برحيه وإن ارتدت إىل جموسية أو إىل غري دين وأكل اخلنزير إ
أهل الكتاب فإن رجعت إىل اإلسالم أو إىل دين أهل الكتاب قبل ايقضاء العدة فهما على النكاح وإن 

  .ايقضت قبل أن ترجع فقد ايقطعت العصمة أليه يصلح أن يبتدئ
  
 غري االستطاعة باب االستطاعة للحرائر و 

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميايكم من   :قال اهلل تعاىل 
فتياتكم املؤمنات  ويف ذلك دليل أيه أراد األحرار ألن امللك هلم ال حيل من اإلماء إال مسلمة وال حتل 

واحتج  -والعنت الزيا  -حها أن ال جيد طول حرة وخياف العنت إن مل ينك :حىت جيتمع شرطان
ال حيل يكاح  :قال طاوس .من وجد صداق امرأة فال يتزوج أمة :بأن جابر بن عبد اهلل قال

ال حيل يكاح اإلماء اليوم أليه جيد طوال  :وقال عمرو بن دينار .احلر األمة وهو جيد صداق احلرة
 :احلرة وينفسخ يكاح األمة وقيل قال الشافعي فإن عقد يكاح حرة وأمة معا يثبت يكاح .إىل احلرة

يكاح احلرة جائز وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأهنا  :وقال يف القدمي .ينفسخان معا
هذا أقيس وأصح يف أصل قوله ألن النكاح يقوم بنفسه وال يفسد  :قال املزين رمحه اهلل .مل تكن

فالنكاح وحده ثابت والقسط اخلمر واملهر بغريه فهي يف معىن من تزوجها وقسطا معها من مخر بدينار 
وحاجيت من ال يفسخ يكاح إماء غري املسلمات  .فاسدان ولو تزوجها مث أيسر مل يفسده ما بعده

ملا أحل اهلل بينهما وال يفقة هلا ألهنا مايعة له يفسها بالردة وإن ارتدت من يصرايية إىل يهودية  :فقال
 .يكاح احلرة املسلمة دل على يكاح األمة :قول اهلل تعاىل .أو من يهودية إىل يصرايية مل حترم

 قد حرم اهلل تعاىل امليتة واستثىن إحالهلا للمضطر فهل  :قلت
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حتل لغري مضطر واستثىن من حترمي املشركات إحالل حرائر أهل الكتاب فهل جيوز حرائر غري أهل   
 .واشترط يف إماء املسلمني فال جيوز له إال بالشرط .همالكتاب فال حتل إماؤهم وإماؤهم غري حرائر

ألن األم مبهمة والشرط يف  :مل ال أحللت األم كالربيبة وحرمتها بالدخول كالربيبة قال :وفلت له
 .فهكذا قلنا يف التحرمي يف املشركات والشرط يف التحليل يف احلرائر وإماء املؤمنات :قلت .الربيبة

أن ال حيل له يكاح أمة كتابية وأي صنف حل يكاح حرائرهم حل وطء والعبد كاحلر يف  :قال
إمائهم بامللك وما حرم يكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بامللك وال أكره يكاح يساء أهل احلرب إال 

  .لئال يفنت عن دينه أو يسترق ولده

يدل على أن  كتاب اهلل تعاىل :من كتاب التعريض باخلطبة وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهلل 
التعريض يف العدة جائز مبا وقع عليه اسم التعريض وقد ذكر القسم بعضه والتعريض كثري وهو خالف 

التصريح وهو تعريض الرجل للمرأة مبا يدهلا به على إرادة خطبتها بغري تصريح وجتيبه مبثل ذلك والقرآن 
يية على أن السر الذي هني عنه هو كالدليل إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعال

 أال زعـمـت بـسـبـاسة الـقــوم أيـــنـــي   :اجلماع قال امرؤ القيس

 كـبـرت وأن ال حيـسـن الـسـر أمـثـالـي     

 كذبت لقـد أصـبـى عـن الـمـرء عـرسـه   

  وأمنع عرسـي أن يزيـي بـهـا الـخـالـي    
  

 ID ' '   ايتهى .ليايل على األياملتغليب ال (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  



 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 آليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف هذه ا (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 باب النهي أن خيطب الرجل علي خطبة أخيه  

أخربيا مالك بن أيس عن يافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  :وقال عليه الصالة والسالم لفاطمة بنت قيس .ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه    :قال

أما   :لما حللت أخربته أن معاوية وأبا جهم خطباين فقالف :قالت .إذا حللت فآذييين  
فدلت خطبته  .معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ايكحي أسامة  

على خطبتهما أهنا خالف الذي هنى عنه أن خيطب على خطبة أخيه إذا كايت قد أذيت فيه فكان هذا 
  .وفاطمة مل تكن أخربته أهنا أذيت يف أحدمها .إلضرار واهلل أعلمفسادا عليه ويف الفساد ما يشبه ا

  
 باب يكاح املشرك ومن أسلم وعنده أكثر  



من أربع من هذا ومن كتاب التعريض باخلطبة قال الشافعي أخربيا الثقة أحسبه إمساعيل بن إبراهيم عن  
ن سلمة وعنده عشر يسوة فقال أسلم غيالن ب :معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه قال

وروي أن النيب صلى اهلل عليه  .أمسك أربعا وفارق سائرهن    :له النيب صلى اهلل عليه وسلم
اختر أيتهما شئت   :أسلم وعنده أختان -أو ابن الديلمي  -وسلم قال لرجل يقال له الديلمي 

 :وأمسك أربعا  قالفارق واحدة   :وقال لنوفل بن معاوية وعنده مخس .وفارق األخرى  

وهبذا أقول وال أبايل أكن يف عقدة واحدة  :قال الشافعي رمحه اهلل .فعمدت إىل أقدمهن ففارقتها
أو يف عقد متفرقة إذا كان من ميسك منهن جيوز أن يبتدئ يكاحها يف اإلسالم ما مل تنقض العدة قبل 

سلمت امرأتامها فاستقرت كل واحدة اجتماع إسالمهما ألن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما قبل مث أ
منهما عند زوجها بالنكاح األول وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة مث أسلما فاستقرتا بالنكاح 

قال الشافعي فإن أسلم وقد يكح أما وابنتها معا فدخل هبما مل حتل  .األول وذلك قبل ايقضاء العدة
وقال يف  .أمسك أيتهما شئت وفارق األخرى :له واحدة منهما أبدا ولو مل يكن دخل هبما قلنا

هذا أوىل بقوله عندي وكذا قال يف كتاب  :قال املزين .ميسك االبنة ويفارق األم :موضع آخر
قال الشافعي ولو أسلم وعنده أربع زوجات إماء  .التعريض باخلطبة وقال أوال كايت األم أو آخرا

يكاح اإلماء وإن كان ال جيد ما يتزوج به حرة  فإن مل يكن معسرا خياف العنت أو فيهن حرة ايفسخ
 وخياف العنت وال حرة فيهن اختار واحدة وايفسخ يكاح البواقي 
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ولو أسلم بعضهن بعده فسواء وينتظر إسالم البواقي فمن اجتمع إسالمه وإسالم الزوج قبل مضي   

وختلفت حرة وقف يكاح اإلماء فإن أسلمت  العدة كان له اخليار فيهن ولو أسلم اإلماء معه وعتقن
احلرة ايفسخ يكاح اإلماء ولو اختار منهن واحدة ومل تسلم احلرة ثبتت ولو عتقن قبل أن يسلمن كن 

ولو كان عبد عن إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ومل  :قال .كمن ابتدىء يكاحه وهن حرائر
خترن فراقه كان ذلك هلن أليه هلن بعد إسالمه خيترن فراقه أمسك اثنتني ولو عتقن قبل إسالمه فا



وعددهن عدد احلرائر فيحصني من حني اخترن فراقه فإن اجتمع إسالمه وإسالمهن يف العدة فعددهن 
عدد حرائر من يوم اخترن فراقه وإال فعددهن عدد حرائر من يوم أسلم متقدم اإلسالم منهما ألن 

ملقام معه خرين إذا اجتمع إسالمه وإسالمهن معا وإن مل الفسخ من يومئذ وإن مل خيترن فراقه وال ا
يتقدم إسالمهن قبل إسالمه فاخترن فراقه أو املقام معه مث أسلمن خرين حني يسلمن ألهنن اخترن وال 
خيار هلن ولو اجتمع إسالمهن وإسالمه وهن إماء مث أعتقن من ساعتهن مث اخترن فراقه مل يكن ذلك 

قال  .قات الدييا وإسالمهن وإسالمه جمتمع وكذلك لو كان عتقه وهن معاهلن إذ أتى عليهن أقل أو
 .ليس هذا عندي بشيء قد قطع يف كتابني بأن هلا اخليار لو أصاهبا فادعت اجلهالة :املزين رمحه اهلل

إن على السلطان أن يؤجلها أكثر مقامها فكم مير هبا من أوقات الدييا من  :وقال يف موضع آخر
 أن جاءت إىل السلطان وقد يبعد ذلك ويقرب إىل أن يفهم عنها ما تقول مث إىل حني أعتقت إىل

ايقضاء أجل مقامها ذلك على قدر ما يرى فكيف يبطل خيار إماء يعتقن إذا أتى عليهن أقل أوقات 
ولو كان كذلك ملا قدرن إذا أعتقن حتت عبد  :قال املزين .الدييا وإسالمهن وإسالم الزوج جمتمع

حبال ألهنن ال يقدرن خيترن إال حبروف وكل حرف منها يف وقت غري وقت اآلخر ويف ذلك  أن خيترن
قال الشافعي ولو اجتمع إسالمه وإسالم حرتني يف العدة مث عتق مث أسلمت اثنتان يف  .إبطال اخليار

ن وينكح متام العدة مل يكن له أن ميسك إال اثنتني من أي األربع شاء ال يثبت له بعقد العبودية إال اثنتا
قد فسخت يكاحهن سئل فإن أراد طالقا فهو ما أراد  :أربع إن شاء ولو أسلم وأسلم معه أربع فقال

قد  :وإن أراد حله بال طالق مل يكن طالقا وأحلف ولو كن مخسا فأسلمت واحدة يف العدة فقال
لو قال كلما اخترت حبسها حىت قال ذلك ألربع ثبت يكاحهن باختياره وايفسخ يكاح البواقي و

أسلمت واحدة منكن فقد اخترت فسخ يكاحها مل يكن هذا شيئا إال أن يريد طالقا فإن اختار إمساك 
 قال املزين رمحه  .أربع فقد ايفسخ يكاح من زاد عليهن
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القياس عندي على قوله أيه إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وأسلمن معه فقذف واحدة منهن  :اهلل  
أو ظاهر أو آىل كان ذلك موقوفا فإن اختارها كان عليه فيها ما عليه يف الزوجات وإن فسخ يكاحها 

ال  :ولو أسلمن معه فقال :قال الشافعي رمحه اهلل .سقط عنه الظهار واإليالء وجلد بقذفها
طان كما أختار حبس حىت خيتار وأيفق عليهن من ماله أليه مايع هلن بعقد متقدم وال يطلق عليه السل

يطلق على املوىل فإن امتنع مع احلبس عزر وحبس حىت خيتار وإن مات أمرياهن أن يعتددن اآلخر من 
أربعة أشهر وعشر أو من ثالث حيض ويوقف هلن املرياث حىت يصطلحن فيه ولو أسلم وعنده وثنية مث 

ه إن النكاح موقوف أشبه بقول :قال املزين .تزوج أختها أو أربعا سواها يف عدهتا فالنكاح مفسوخ
كما جعل يكاح من مل تسلم موقوفا فإن أسلمت يف العدة علم أهنا مل تزل امرأته وإن ايقضت قبل أن 

قال الشافعي ولو أسلمت  .تسلم علم أيه ال امرأة له فيصح يكاح األربع أليه عقدهن وال امرأة له
يف الوجهينجميعا ألهنا حمبوسة عليه مىت قبله مث أسلم يف العدة أو مل يسلم حىت ايقضت فلها يفقة العدة 

شاء أن يسلم كايا على النكاح ولو كان هو املسلم مل يكن هلا يفقة يف أيام كفرها ألهنا املايعة لنفسها 
منه ولو اختلفا فالقول قوله مع ميينه ولو أسلم قبل الدخول فلها يصف املهر إن كان حالال ويصف مهر 

مل يكن فرض هلا ألن فسخ النكاح من قبله وإن كايت هي أسلمت قبله مثلها إن كان حراما ومتعة إن 
ولو أسلما معا فهما على النكاح وإن  :قال .فال شيء هلا من صداق ال غريه ألن الفسخ من قبلها

أسلم أحديا قبل صاحبه فالنكاح مفسوخ وال يصف مهر حىت يعلم فإن تداعيا فالقول قوهلا مع  :قال
أسلم أحديا قبل اآلخر  :وإن قالت .ت فال يبطل يصف املهر إال بأن تسلم قبلهميينها ألن العقد ثاب

وقال هو معا فالقول قوله مع ميينه وال تصدق على فسخ النكاح وفيها قول آخر أن النكاح مفسوخ 
أشبه بقوله أن ال ينفسخ النكاح بقوهلا كما مل ينفسخ يصف املهر  :قال املزين .حىت يتصادقا

بل  :ايقضت عديت قبل إسالمك وقال :وقد قال لو كان دخل هبا فقالت :زينقال امل .بقوله
ولو كايت عنده امرأة يكحها يف الشرك  :قال .بعد فال تصدق على فسخ ما ثبت له من النكاح

  .مبتعة أو على خيار ايفسخ يكاحها أليه مل ينكحها على األبد

خر بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم البن واحتججت على من يبطل األوا :قال الشافعي رمحه اهلل 
 ومبا قال لنوفل بن معاوية  .اختر أيتهما شئت وفارق األخرى    :الديلمي وعنده أختان
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وختيريه غيالن فلو كان األواخر حراما ما خريه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقلت له أحسن حالة   

 .ويروى أهنم كايوا ينكحون يف العدة وبغري شهود :قلت .أن يعقدوه بشهادة أهل األوثان

فلما مل يسأل النيب  :قلت .أجل :وهذا كله فاسد يف اإلسالم قال :قلت .أجل :قال
صلى اهلل عليه وسلم عن العقد كان عفوا لفوته كما حكم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم بعفو الربا 

أدركه كما رد ما جاوز أربعا ألن اإلسالم أدركهن معه إذا فات بقبضه ورد ما بقي ألن اإلسالم 
والعقد كلها لو ابتدأت يف اإلسالم فاسدة فكيف يظرت إىل فسادها مرة ومل تنظر أخرى فرجع بعض 

ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت  :أصحاهبم وقال حممد بن احلسن
  .حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم القياسأصحايب فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على 

  
 باب ارتداد أحل الزوجني أو مها ومن شرك إىل شرك  

 :من كتاب جامع اخلطبة ومن كتاب املرتد ومن كتاب ما حيرم اجلمع بينه قال الشافعي رمحه اهلل 

ح وهلا مهر وإذا ارتدا أو أحدمها منعا الوطء فإن ايقضت العدة قبل اجتماع إسالمهما ايفسخ النكا
مثلها إن أصاهبا يف الردة فإن اجتمع إسالمهما قبل ايقضاء العدة فهما على النكاح ولو هرب مرتدا مث 

ولو مل  :قال .رجع بعد ايقضاء العدة مسلما وادعى أيه أسلم قبلها فأيكرت فالقول قوهلا مع ميينها
يصف املهر ألن الفسخ من قبله ولو  يدخل هبا فارتدت فال مهر هلا ألن الفسخ من قبلها وإن ارتد فلها

يف كتاب املرتد حىت ترجع إىل  :وقال .كايت حتته يصرايية فتمجست أو تزيدقت فكاملسلمة ترتد
الذي حلت به من يهودية أو يصرايية ومن دان دين اليهود والنصارى من العرب أو العجم غري بين 

 :وقال يف كتاب ما حيرم اجلمع بينه .ثانإسرائيل يف فسخ النكاح وما حيرم منه أو حيل كأهل األو

من ارتد من يهودية إىل يصرايية أو يصرايية إىل يهودية حل يكاحها ألهنا لو كايت من أهل الدين الذي 
ال ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه ألهنم  :وقال يف كتاب اجلزية .خرجت إليه حل يكاحها

  .أخذ اجلزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ويسائهمبدلوا بغريه اإلسالم فخالفوا حاهلم عما أذن ب
  



 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ايية أيامومث) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  

   
 

 3375 :صفحة 
 
   

 باب طالق الشرك  

وإذا أثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكاح الشرك وأقر أهله عليه يف  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إال أن يثبت طالق الشرك ألن الطالق يثبت بثبوت النكاح ويسقط  -أعلم  واهلل -اإلسالم مل جيز 

بسقوطه فإن أسلما وقد طلقها يف الشرك ثالثا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه ولو تزوجها غريه يف 
  .الشرك حلت له وملسلم لو طلقها ثالثا

  
 باب عقدة يكاح أهل الذمة من اجلامع من ثالثة كتب  

وعقلة كماح أهل الذمة ومهورهم كأهل احلرب فإن يكح يصراين وثنية أو  :رمحه اهلل قال الشافعي 
وال حتل ذبيحة من  :قال .جموسية أو يكح وثين يصرايية أو جموسية مل أفسح منه شيئا إذا أسلموا

 .ولد من وثين ويصرايية وال من يصراين ووثنية وال حيل يكاح ابنتهما ألهنا ليست كتابية خالصة

ويف كتاب آخر إن كان أبوها يصراييا حلت وإن كان وثنيا مل حتل ألهنا ترجع إىل النسب  :وقال
  .وليست كالصغرية يسلم أحد أبويها ألن اإلسالم ال يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك



ولو حتاكموا إلينا وجب أن حنكم بينهم كان الزوج اجلائي أو الزوجة فإن مل يكن حكم مضى  :قال 
هم إال بويل وشهود مسلمني فلو مل يكن هلا قريب زوجها احلاكم ألن تزوجيه حكم عليها فإذا مل يزوج

حتاكموا إلينا بعد النكاح فإن كان مما جيوز ابتداؤه يف اإلسالم أجزياه ألن عقده قد مضى يف الشرك 
  وكذلك ما قبضت من مهر حرام ولو قبضت يصفه يف الشرك حراما مث أسلما

 ID ' '   ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن  صمنا
 العرب وال 

  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 زخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه وال  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  

   
 



 3376 :صفحة 
 
   

 باب إتيان احلائض ووطء اثنتني قبل الغسل من هذا  

أمر اهلل تبارك وتعاىل باعتزال احليض فاستدللنا  :ومن كتاب عشرة النساء قال الشافعي رمحه اهلل 
تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حىت يطهرن حىت ينقطع  :بالسنة على ما أراد فقلنا

 .الطهارة اليت حتل هبا الصالة الغسل أو التيمم -يعين واهلل أعلم  -الدم وترى الطهر فإذا تطهرن 

ويف حترميها ألذى احمليض كالداللة على حترمي الدبر ألن أذاه ال ينقطع وإن وطىء يف الدم  :قال
استغفر اهلل تعاىل وال يعود وإن كان له إماء فال بأس أن يأتيهن معا قبل أن يغتسل ولو توضأ كان أحب 

  .ب لو غسل فرجه قبل إتيان اليت بعدها ولو كن حرائر فحللنه فكذلكإيل وأح
  
 إتيان النساء يف أدبارهن من أحكام القران  

ذهب بعض أصحابنا يف إتيان النساء يف أدبارهن  :ومن كتاب عشرة النساء قال الشافعي رمحه اهلل 
ث ثابت أن اليهود كايت وروي عن جابر بن عبد اهلل من حدي .إىل إحالله وآخرون إىل حترميه

يساؤكم حرث لكم   :من أتى امرأته يف قبلها من دبرها جاء ولده أحول فأيزل اهلل تعاىل :تقول
وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن رجال سأله عن ذلك فقال النيب  .فأتوا حرثكم أىن شئتم  

أي اخلصفتني أمن دبرها يف قبلها يف أي اخلربتني أو يف أي اخلرزتني أو يف   :صلى اهلل عليه وسلم
قال الشافعي  .فنعم أم من دبرها يف دبرها فال إن اهلل ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن  

فلست أرخص فيه بل أهنى عنه فأما التلذذ بغري إيالج بني األليتني فال بأس وإن أصاهبا يف الدبر مل 
  .إن كان يف زيا حده وإن كان غاصبا أغرمه املهر وأفسد حجهحيصنها وينهاه اإلمام فإن عاد عزره ف

  
 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك

 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   



  
 سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا   
  

   
 

 3377 :صفحة 
 
   

 باب الشغار وما دخل فيه من أحكام القرآن  

وإذا أيكح الرجل ابنته أو املرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته  :قال الشافعي رمحه اهلل 
كل واحدة منهما صداقا أو املرأة تلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع األخرى ومل يسم ل

فهذا الشغار الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو مفسوخ ولو مسى هلما أو ألحدمها 
صداقا فليس بالشغار املنهي عنه والنكاح ثابت واملهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها ويصف مهر 

ألن اهلل تعاىل أجازه يف كتابه  :قيل .فقد ثبت النكاح بال مهر :إن طلقت قبل الدخول فإن قيل
فأجزياه والنساء حمرمات الفروج إال مبا أحلهن اهلل به فلما هنى عليه الصالة والسالم عن يكاح الشغار 

أجزت يكاح  :وقلت لبعض الناس :قال .مل أحل حمرما مبحرم وهبذا قلنا يف يكاح املتعة واحملرم
وسلم ورددت يكاح املتعة وقد اختلف فيها عن النيب  الشغار ومل خيتلف فيه عن النيب صلى اهلل عليه

صلى اهلل عليه وسلم وهذا حتكم أرأيت إن عورضت فقيل لك هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تنكح 
 .ال جيوز ألن عقده منهي عنه :فقال .املرأة على خالتها أو على عمتها وهذا اختيار فأجزه

معىن قول الشافعي هني النيب صلى  :املزين رمحه اهللقال  .وكذلك عقد الشغار منهي عنه :قيل



اهلل عليه وسلم عن الشغار إمنا هني عن النكاح يفسه ال عن الصداق ولو كان عن الصداق لكان النكاح 
  .ثابتا وهلا مهر مثلها

  
 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو

 احلذف األصل و
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)قوط اهلاء يف س :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال ايتهى ما قاله وذكر ذل .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  

   
 

 3378 :صفحة 



 
   

 جلامع يكاح املتعة واحمللل من ا 

من كتاب النكاح والطالق ومن اإلمالء على مسائل مالك ومن اختالف احلديث قال الشافعي رمحه  
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل واحلسن بن حممد بن علي عن أبيهما عن علي  :اهلل تعاىل

 .وم احلمر األهليةرضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى يوم خيرب عن يكاح املتعة وأكل حل

وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سربة ثابتا فهو مبني أن النيب صلى اهلل عليه  :قال
  .هي حرام إىل يوم القيامة    :وسلم أحل يكاح املتعة مث قال

تموهن  إذا يكحتم املؤمنات مث طلق  :ويف القرآن والسنة دليل على حترمي املتعة قال اهلل تعاىل :قال 
وقال  .فإمساك مبعروف أو تسريح    :وقال تعاىل .فلم حيرمهن اهلل على األزواج إال بالطالق

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج  فجعل إىل األزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع   :تعاىل
سنة أليه إىل أن يكاح املتعة منسوخ بالقرآن وال -واهلل أعلم  -أحكام ما بني األزواج فكان بينا 

  .مدة مث جنده ينفسخ بال إحداث طالق فيه وال فيه أحكام األزواج
  
 باب يكاح احملرم  

أخربيا مالك عن يافع عن يبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .ال ينكح  ال ينكح احملرم و  :بن عفان رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

  .روينا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يكح ميموية رضي اهلل عنها وهو حمرم :وقال بعض الناس 

رواية عثمان ثابتة وبزيد بن األصم ابن أختها وسليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها يقوالن  :قلت 
  .لثابتيكحها وهو حالل وثالث وهو سعيد بن املسيب وينفرد عليك حديث عثمان ا

أليس أعطيتين أيه إذا اختلفت الرواية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يظرت فيما فعل أصحابه  :وقلت 
فعمر بن اخلطاب ويزيد بن ثابت  :قلت .بلى :من بعده فأخذت به وتركت الذي خيالفه قال

فلم ال قلت به  وال أعلم هلما خمالفا .ال ينكح احملرم وال ينكح :يردان يكاح احملرم وقال ابن عمر
قال الشافعي فإن كان احملرم حاجا فحىت يرمي وحيلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن كان 



معتمرا فحىت يطوف بالبيت ويسعى وحيلق فإن يكح قبل ذلك فمفسوخ والرجعة والشهادة على النكاح 
  .ليسا بنكاح

  
 ID ' '   احلديث.  

  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :ن أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسري  
  

   
 

 3379 :صفحة 
 
   

 العيب يف املنكوحة  

من كتاب يكاح اجلديد ومن النكاح القدمي ومن النكاح والطالق إمالء على مسائل مالك وغري ذلك  
قال  :يب أيه قالأخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املس :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

أميا رجل تزوج امرأة وهبا جنون أو جذام أو برص فمسها فلها  :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 :أربع ال جيزن يف النكاح إال أن تسمى :صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها وقال أبو الشعثاء

 :قال . غري معىن النساءقال الشافعي القرن املايع للجماع ألهنا يف .اجلنون واجلذام والربص والقرن

فإن اختار فراقها قبل املسيس فال يصف مهر وال متعة وإن اختار فراقها بعد املسيس فصدقته أيه مل يعلم 
فله ذلك وهلا مهر مثلها باملسيس وال يفقة عليه يف عدهتا وال سكىن وال يرجع باملهر عليها وال على 

ليت يكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها وليها ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف ا
املهر مبا استحل من فرجها ومل يرده به عليها وهي اليت غرته فهو يف النكاح الصحيح الذي للزوج فيه 

وقضى عمر بن اخلطاب رضي اهلل  .اخليار أوىل أن يكون للمرأة وإذا كان هلا مل جيز أن يغرمه وليها
  .دهتا أن هلا املهرعنه يف اليت يكحت يف ع



وما جعلت له فيه اخليار يف عقد النكاح مث حدث هبا فله اخليار ألن ذلك املعىن قائم فيها حلقه  :قال 
وكذلك ما فسخ عقد يكاح األمة من الطول إذا حدث  :قال املزين رمحه اهلل .يف ذلك وحق الولد

افعي وكذلك هي فيه فإن اختارت قال الش .بعد النكاح فسخه أليه املعىن الذي يفسخ به النكاح
فراقه قبل املسيس فال مهر وال متعة فإن مل تعلم حىت أصاهبا فاختارت فراقه فلها املهر مع الفراق والذي 

 .يكون به مثل الرتق هبا أن يكون جمبوبا فأخريها مكاهنا وأيهما تركه أو وطىء بعد العلم فال خيار له

أوىل بقوله إهنما سواء يف  :قال املزين .سخ وليس لهإن حدث به فلها الف :وقال يف القدمي
واجلذام والربص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي  :قال .احلديث كما كايا فيه سواء قبل احلديث

وال تكاد يفس أحد تطيب أن جيامع من هو به وال يفس امرأة بذلك منه وأما الولد فقلما يسلم فإن 
واجلنون واخلبل ال يكون معهما تأدية حلق زوج وال  .ىل العافيةسلم أدرك ذلك يسله يسأل اهلل تعا

زوجة بعقل وال امتناع من حمرم وقد يكون من مثله القتل ولوليها منعها من يكاح اجملنون كما مينعها 
يعم املوىل ميتنع من اجلماع  :فهل من حكم بينهما فيه اخليار أو الفرقة قيل :من غري كفء فإن قيل

 على غري مأمث كايت طاعة اهلل  بيمني لو كايت
   
 

 3380 :صفحة 
 
أن ال حينث فأرخص له يف احلنث بكفارة اليمني فإن مل يفعل وجب عليه الطالق والعلم حميط بأن   

الضرر مبباشرة األجذم واألبرص واجملنون واملخبول أكثر منها بترك مباشرة املوىل ما مل حينث ولو 
كتابية كان له فسخ النكاح بال يصف مهر ولو تزوجها على أهنا  تزوجها على أهنا مسلمة فإذا هي

هذا يدل  :قال املزين رمحه اهلل .كتابية فإذا هي مسلمة مل يكن له فسخ النكاح ألهنا خري من كتابية
على أن من اشترى أمة على أهنا يصرايية فأصاهبا مسلمة فليس للمشتري أن يردها وإذا اشتراها على أهنا 

  .ها يصرايية فله أن يردهامسلمة فوجد
  
 باب األمة تغر من يفسها  



من اجلامع من كتاب النكاح اجلديد ومن التعريض باخلطبة ومن يكاح القدمي ومن النكاح والطالق  
وإذا وكل بتزويج أمته فذكرت والوكيل أو  :إمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

علم فله اخليار فإن اختار فراقها قبل الدخول فال يصف مهر وال متعة وإن أحدمها أهنا حرة فتزوجها مث 
أصاهبا فلها مهر مثلها كان أكثر مما مسي أو أقل ألن فراقها فسخ وال يرجع به فإن كايت ولدت فهم 
أحرار وعليه قيمتهم يوم سقطوا وذلك أول ما كان حكمهم حكم أيفسهم لسيد األمة وال يرجع هبا 

ه إال بعد أن يغرمها فإن كان الزوج عبدا فولده أحرار أليه تزوج على أهنم أحرار وال على الذي غر
وقيمة الولد يف معناه وهذا يدل على أن ال غرم على من شهد  :قال املزين .مهر هلا عليه حىت يعتق

وإن كايت هي  :قال الشافعي رمحه اهلل .على رجل بقتل خطأ أو بعتق حىت يغرم للمشهود له
ة رجع عليها به إذا أعتقت إال أن تكون مكاتبة فريجع عليها يف كتابتها ألهنا كاجلناية فإن عجزت الغار

قد جعل  :قال املزين رمحه اهلل .فحىت تعتق فإن ضر هبا أحد فألقت جنينا ففيه ما يف جنني احلرة
  .الشافعي جنني املكاتبة كجنني احلرة إذا تزوجها على أهنا حرة

  
 ID ' '   ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (وعشرا أشهر.  

  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (ة منكمفاستشهدوا عليهن أربع) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 مة تعتق وزوجها عبد األ 

 :من كتاب تدمي ومن إمالء وكتاب يكاح وطالق إمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل 

أخربيا مالك عن ربيعة عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهلل عنها أن بريرة أعتقت فخريها رسول 
القها إذ خريها رسول اهلل ويف ذلك دليل على أن ليس بيعها ط :قال .اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كان  :وروي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت .صلى اهلل عليه وسلم بعد بيعها يف زوجها
وعن ابن عباس أيه كان عبدا يقال له مغيث كأين أيظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل  .عبدا

يا عباس أال تعجب من حب  :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم للعباس رضي اهلل عنه .على حليته
لو راجعته فإمنا هو أبو   :فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم .مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا

  .يا رسول اهلل بأمرك :ولدك  فقالت

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه قال كان  .فال حاجة يل فيه :إمنا أيا شفيع  قالت  :قال 
وال يشبه العبد احلر ألن العبد ال ميلك يفسه وألن للسيد إخراجه  :اهللقال الشافعي رمحه  .عبدا

كان هلا  -واهلل أعلم  -عنها ومنعه منها وال يفقة عليه لولدها وال والية وال مرياث بينهما فلهذا 
اخليار إذا أعتقت ما مل يصبها زوجها بعد العتق وال أعلم يف تأقيت اخليار شيئا يتبع إال قول حفصة 

فإن أصاهبا فادعت اجلهالة ففيها قوالن  :قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم ما مل ميسها زوج
وقد قطع بأن هلا اخليار يف  :قلت أيا .أن ال خيار هلا واآلخر هلا اخليار وهذا أحب إلينا :أحدمها

ن أقامت قال الشافعي فإن اختارت فراقه ومل ميسها فال صداق هلا فإ .كتابني وال معىن فيها لقولني
معه فالصداق للسيد أليه وجب بالعقد ولو كايت يف عدة طلقة فلها الفسخ وإن تزوجها بعد ذلك فهي 

على واحدة وعلى السلطان أن ال يؤجلها أكثر من مقامها فإن كايت صبية فحىت يبلغ وال خيار ألمة 
  .حىت تكمل فيها احلرية ولو أعتق قبل اخليار فال خيار هلا

  



 ID ' '   (كنتم أزواجا ثالثةو)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف
 اآلية األوىل والثايية 

  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 إىل يقل والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 أجل العنني واخلصي غري اجملبوب واخلنثى  

أخربيا سفيان  :اىلمن اجلامع من كتاب قدمي ومن كتاب التعريض باخلطبة قال الشافعي رمحه اهلل تع 
 :قال .بن عيينة عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن عمر رضي اهلل عنه أيه أجل العنني سنة

وال أحفظ عمن لقيته خالفا يف ذلك فإن جامع وإال فرق بينهما وإن قطع من ذكره فبقي منه ما يقع 
ها وال يصيبها فسألت موقع اجلماع أو كان خنثى يبول من حيث يبول الرجال أو كان يصيب غري

فإن أصاهبا مرة واحدة فهي امرأته وال تكون إصابتها إال  :قال .فرقته أجلته سنة من يوم ترافعا إلينا
بأن يغيب احلشفة أو ما بقي من الذكر يف الفرج فإن مل يصبها خريها السلطان فإن شاءت فراقه فسخ 

ترك حلقها فإن فارقها بعد ذلك مث راجعها يف يكاحها بغري طالق أليه إليها دويه فإن أقامت معه فهو 
وكيف يكون عليها عدة ومل تكن إصابة  :قال املزين .العدة مث سألت أن يؤجل مل يكن ذلك هلا

لو استمتع رجل بامرأة وقالت مل يصبين وطلق فلها يصف املهر وال عدة عليها قال  :وأصل قوله



ول قوله ألهنا تريد فسخ يكاحها وعليه اليمني فإن الشافعي ولو قالت مل يصبين وقال قد أصبتها فالق
يكل وحلفت فرق بينهما وإن كايت بكرا أريها أربعا من النساء عدوال وذلك دليل على صدقها فإن 

شاء أحلفها مث فرق بينهما فإن يكلت وحلف أقام معها وذلك أن العذرة قد تعود فيما يزعم أهل اخلربة 
قال الشافعي وللمرأة اخليار يف اجملبوب وغري اجملبوب من ساعتها ألن  .هبا إذا مل يبالغ يف اإلصابة

اجملبوب ال جيامع أبدا واخلصي ياقص عن الرجال وإن كان له ذكر إال أن تكون علمت فال خيار هلا 
قال الشافعي فإن  .معناه عندي صيب قد بلغ أن جيامع مثله :وإن مل جيامعها الصيب أجل قال املزين

ل من حيث يبول الرجل فهو رجل يتزوج امرأة وإن كايت هي تبول من حيث تبول كان خنثى يبو
املرأة فهي امرأة تتزوج رجال وإن كان مشكال مل يزوج وقيل له أيت أعلم بنفسك فأيهما شئت 

فبأيهما تزوج وهو مشكل كان لصاحبه  :قال املزين .أيكحناك عليه مث ال يكون لك غريه أبدا
  .لى قوله يف اخلصي له الذكر إن هلا فيه اخليار لنقصهاخليار لنقصه قياسا ع

  
 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت

 بلفظ املذكر 
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .ظوفحم قوقحال عيمج سومزوكل ة :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 اإلحصان الذي به يرجم من زىن  



فإذا أصاب احلر البالغ أو  :من كتاب التعريض باخلطبة وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ة البالغة فهو إحصان يف الشرك وغريه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زييا فلو أصيبت احلر

  .كان املشرك ال يكون حمصنا كما قال بعض الناس ملا رجم صلى اهلل عليه وسلم غري حمصن

صداق خمتصر من اجلامع من كتاب الصداق ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختالف مالك والشافعي  
ال   :ذكر اهلل الصداق واألجر يف كتابه وهو املهر قال اهلل تعاىل :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش

جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة  فدل على أن عقدة النكاح بالكالم 
قوله ويف  .وأن ترك الصداق ال يفسدها فلو عقد مبجهول أو حبرام ثبت النكاح وهلا مهر مثلها

وآتيتم إحداهن قنطارا  دليل على أن ال وقت للصداق حيرم به لتركه النهي عن التكثري   :تعاىل
يا رسول اهلل وما  :قيل .أدوا العالئق    :وقال صلى اهلل عليه وسلم .وتركه حد القليل

ت وال يقع اسم علق إىل على ما له قيمة وإن قل :قال .ما تراضى به األهلون    :العالئق قال
  .التمس ولو خامتا من حديد    :وقال صلى اهلل عليه وسلم لرجل .مثل الفلس وما أشبهه

يعم سورة كذا وسورة  :قال  .هل معك شيء من القرآن  :فالتمس فلم جيد شيئا فقال 
  .كذا

من   :وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .قد زوجتكها مبا معك من القرآن    :فقال 
يف ثالث قبضات زبيب  :وأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال .هم فقد استحل  استحل بدر

  .قلت وأقل :قال .درهم :وقال ربيعة .لو أصدقها سوطا جاز :وقال ابن املسيب .مهر

قال الشافعي  .يعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة :قلت له فأقل قال :ويصف درهم قال :قال 
  .يعا بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كايت املرأة مالكة ألمرهافما جاز أن يكون مثنا لشيء أو مب

  
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 ي أن الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغ  
  



 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
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 اجلعل واإلجارة  

من اجلامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القدمي قال  
 عليه وسلم بالقرآن فلو يكحها على أن يعلمها قرآيا أو وإذا أيكح صلى اهلل :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 .يأتيها بعبدها اآلبق فعلمها أو جاءها باآلبق مث طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم

وبنصف أجر اجمليء باآلبق فإن مل يعلمها أو مل يأهتا باآلبق رجعت عليه بنصف مهر مثلها  :قال املزين
يكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك  :قال املزين وكذا لو قال .و هبا يعلمهاأليه ليس له أن خيل

 لو مات رجعت يف  :الثوب فلها مهر مثلها وهذا أصح من قوله

 صداق ما يزيد ببديه وينقص  

من اجلامع وغري ذلك من كتاب الصداق ويكاح القدمي ومن اختالف احلديث ومن مسائل شىت قال  
ما أصدقها فملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها يقصايه فإن  وكل :الشافعي رمحه اهلل

أصدقها أمة أو عبدا صغريين فكربا أو أعميني فأبصرا مث طلقها قبل الدخول فعليها يصف قيمتهما يوم 
ا قبضهما إال أن تشاء دفعهما زائدين فال يكون له إال ذلك إال أن تكون الزيادة غريهتما بأن يكويا كرب
كربا بعيدا فالصغري يصلح ملا ال يصلح له الكبري فيكون له يصف قيمتهما وإن كايا ياقصني فله يصف 

قيمتهما إال أن يشاء أن يأخذمها ياقصني فليس هلا منعه إال أن يكويا يصلحان ملا ال يصلح له الصغري يف 
ا أصابه يف يديها فإن حنو ذلك وهذا كله ما مل يقض له القاضي بنصفه فتكون هي حينئذ ضامنة مل

طلقها والنخل مطلعة فأراد أخذ يصفها بالطلع مل يكن له ذلك وكايت كاجلارية احلبلى والشاة املاخص 
وخمالفة هلما يف أن أن اإلطالع ال يكون مغريا للنخل عن حاهلا فإن شاءت أن تدفع إليه يصفها فليس له 

ما فال يلزمه وليس هلا ترك الثمرة على أن إال ذلك وكذلك كل شجر إال أن يرقل الشجر فيصري قحا



تستجنيها مث تدفع إليه يصف الشجر ال يكون حقه معجال فتؤخره إال أن يشاء ولو أراد أن يؤخرها إىل 
أن جتد الثمرة مل يكن ذلك عليها وذلك أن النخل والشجر يزيدان إىل اجلداد وأيه ملا طلقها وفيها 

ليس هذا عندي  :قال املزين .املالكة دويه وحقه يف قيمتهالزيادة كان حموال دوهنا وكايت هي 
بشيء أليه جييز بيع النخل قد أبرت فيكون مثرها للبائع حىت يستجنيها والنخل للمشتري معجلة ولو 

 كايت مؤخرة ما 
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يها وكان جاز بيع عني مؤخرة فلما جازت معجلة والثمر فيها جاز رد يصفها للزوج معجال والثمر ف  

قال الشافعي  .رد النصف يف ذلك أحق باجلواز من الشراء فإن جاز ذلك يف الشراء جاز يف الرد
الزرع مضر باألرض منقص هلا وإن  :قال املزين .وكذلك األرض تزرعها أو تغرسها أو حترثها

ر النخل مضرا كان حلصاده غاية فله اخليار يف قبول يصف األرض منتقصة أو القيمة والزرع هلا وليس مث
هبا فله يصف النخل والثمر هلا وأما الغراس فليس بشبيه هلما ألن هلما غاية يفارقان فيها مكاهنما من 

جداد وحصاد وليس كذلك الغراس أليه ثابت يف األرض فله يصف قيمتها وأما احلرث فزيادة هلا فليس 
قال  .به بقوله وباهلل التوفيقعليها أن تعطيه يصف ما زاد يف ملكها إال أن تشاء وهذا عندي أش

الشافعي ولو ولدت األمة يف يديه أو يتجت املاشية فنقصت عن حاهلا كان الولد هلا دويه أليه حدث يف 
قال  .ملكها فإن شاءت أخذت أيصافها ياقصة وإن شاءت أخذت أيصاف قيمتها يوم أصدقها

قال  .األم وهو خطأ على أصله هذا قياس قوله يف أول باب ما جاء يف الصداق يف كتاب :املزين
الشافعي فإن أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه فلها قيمته يوم وقع النكاح فإن طلبته 

قد قال يف كتاب اخللع لو أصدقها دارا  :قال املزين .فمنعها فهو غاصب وعليه أكثر ما كان قيمة
 .مبهر مثلها أو تكون هلا العرصة حبصتها من املهرفاحترقت قبل أن تقبضها كان هلا اخليار يف أن ترجع 

لو خلعها على عبد بعينه فمات قبل أن يقبضه رجع عليها مبهر مثلها كما يرجع لو  :وقال فيه أيضا
هذا أشبه بأصله أليه جيعل بدل النكاح  :قال املزين .اشتراه منها فمات رجع بالثمن الذي قبضت



تهلك فإذا بطل البيع قبل أن يقبض وقد قبض البدل واستهلك رجع وبدل اخللع يف معىن بدل البيع املس
بقيمة املستهلك وكذلك النكاح واخللع إذا بطل بدهلما رجع بقيمتهما وهو مهر املثل كالبيع 

  .املستهلك

ولو جعل مثر النخل يف قوارير وجعل عليها صقرا من صقر خنلها كان هلا أخذه ويزعه من  :قال 
إذا يزع فسد ومل يبق منه شيء ينتفع به كان هلا اخليار يف أن تأخذه أو تأخذ منه مثله القوارير فإذا كان 

ومثل صقره إن كان له مثل أو قيمته إن مل يكن له مثل ولو ربه برب من عنده كان هلا اخليار يف أن 
بقاء التمر تأخذه وتنزع ما عليه من الرب أو تأخذ مثل التمر إذا كان إذا خرج من الرب ال يبقى يابسا 

وكل ما أصيب يف يديه بفعله أو غريه فهو كالغاصب  :قال .الذي مل يصبه الرب أو يتغري طعمه
كنت أراها ال متلك إال يصفها حىت أدخل  :فيه إال أن تكون أمة فيطأها فتلد منه قبل الدخول ويقول

 فيقوم الولد عليه يوم سقط ويلحق به وهلا مهرها وإن شاءت أن 
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تسترقها فهي هلا وإن شاءت أخذت قيمتها منه أكثر ما كايت قيمة وال تكون أم ولد له وإمنا جعلت   

وقد قال ولو آصدقها عبدا  :قال املزين .هلا اخليار ألن الوالدة تغريها عن حاهلا يوم أصدقها
 خيتلف قوله أن هلا وإذا مل :قال املزين .فأصابت به عيبا فردته أن هلا مهر مثلها وهذا بقوله أوىل

الرد كالرد يف البيع بالعيب فال جيوز أخذ قيمة ما ردت يف البيع وإمنا ترجع إىل ما دفعت فإن كان فائتا 
لو خلعها بعبد  :فقيمته وكذلك البضع عنده كاملبيع الفائت ومما يؤكد ذلك أيضا قوله يف اخللع

قال الشافعي  .بينه وبينها وهذا بقوله أوىل فأصاب به عيبا أيه يرده ويرجع مبهر مثلها فسوى يف ذلك
ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة مبهر مثلها ألن التزويج يف عامة حكمه كالبيع واختلف قوله يف 
الرجل يتزوجها بعبد يساوي ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فأبطله يف أحد القولني وأجازه 

قال  .در املهر من العبد مهرا وما أصاب قدر األلف من العبد مبيعايف اآلخر وجعل ما أصاب ق
أشبه عندي بقوله أن ال جييزه أليه ال جييز البيع إذا كان يف عقده كراء وال الكتابة إذا كان يف  :املزين



عقدها بيع ولو أصدقها عبدا فدبرته مث طلقها قبل الدخول مل يرجع يف يصفه ألن الرجوع ال يكون إال 
قد أجاز الرجوع يف كتاب التدبري بغري إخراج له من ملكه  :قال املزين .راجها إياه من ملكهابإخ

إذا كان التدبري وصية له برقبته فهو كما لو أوصى لغريه برقبته مع أن  :قال املزين .وهو بقوله أوىل
قال  .يمتهقال الشافعي ولو تزوجها على عبد فوجد حرا فعليه ق .رد يصفه إليه إخراج من امللك

هذا غلط وهو يقول لو تزوجها بشيء فاستحق رجعت إىل مهر مثلها ومل تكن هلا قيمته ألهنا  :املزين
قال الشافعي وإذا شاهد الزوج الويل واملرأة أن املهر كذا  .مل متلكه فهي من ملك قيمة احلر أبعد

العاليية وهذا أوىل عندي أليه ويعلن أكثر منه فاختلف قوله يف ذلك فقال يف موضع السر وقال يف غريه 
قال الشافعي وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم اخلميس مث عقد  .إمنا ينظر إىل العقود وما قبلها وعد

للزوج أن  :قال املزين رمحه اهلل .عليه يوم اجلمعة بثالثني وطلبتهما معا فهما هلا ألهنما يكاحان
قال  .ل فال يلزمه إال مهر ويصف يف قياس قولهيقول كان الفراق يف النكاح الثاين قبل الدخو

الشافعي ولو أصدق أربع يسوة ألفا قسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى أربعة أعبد يف صفقة 
يظريهن أن يشتري من أربع يسوة  :قال املزين رمحه اهلل .فيكون الثمن مقسوما على قدر قيمتهم

نهن مثن عبدها كما جهلت كل واحدة منهن من كل واحدة عبدا بثمن واحد فتجهل كل واحدة م
 ولو أصدق عن ابنه  :قال الشافعي رمحه اهلل .مهر يفسها وفساد املهر بقوله أوىل
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ودفع الصداق من ماله مث طلق فلالبن النصف كما لو وهبه له فقبضه ولو تزوج املوىل عليه بغري أمر   

 أصاهبا فال صداق هلا وال شيء تستحل به إذا كنت ال وليه مل يكن له أن جييز النكاح وإن 

 باب التفويض  

  .من اجلامع من كتاب الصداق ومن النكاح القدمي ومن اإلمالء على مسائل مالك 

التفويض الذي من تزوج به عرف أيه تفويض أن يتزوج الرجل املرأة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أتزوجك بغري مهر فالنكاح يف هذا ثابت فإن أصاهبا فلها  :قول هلاالثيب املالكة ألمرها برضاها وي



بدال من العقدة وال وقت فيها  :وقال يف القدمي .مهر مثلها وإن مل يصبها حىت طلقها فلها املتعة
واستحسن بقدر ثالثني درمها أو ما رأى الويل بقدر الزوجني فإن مات قبل أن يسمي مهرا أو ماتت 

أيه قضى يف بروع بنت  -بأيب هو وأمي  -النيب صلى اهلل عليه وسلم  وقد روي عن .فسواء
واشق ويكحت بغري مهر فمات زوجها فقضى هلا مبهر يسائها وباملرياث فإن كان يثبت فال حجة يف 
قول أحد دون النيب صلى اهلل عليه وسلم يقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة 

ومىت  :قال .مل يثبت فال مهر وهلا املرياث وهو قول علي وزيد وابن عمر عن بعض بين أشجع وإن
طلبت املهر فال يلزمه إال أن يفرضه السلطان هلا أو يفرضه هو هلا بعد علمها بصداق مثلها فإن فرضه 

فلم ترضه حىت فارقها مل يكن إال ما اجتمعا عليه فيكون كما لو كان يف العقدة وقد يدخل يف التفويض 
أتزوجك على أن تفرض يل ما شئت  :س بالتفويض املعروف وهو خمالف ملا قبله وهو أن تقول لهولي

هذا بالتفويض  :قال املزين رمحه اهلل .أيت أو شئت أيا فهذا كالصداق الفاسد فلها مهر مثلها
  .أشبه
  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
 ائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكس  
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 يب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغل  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  



 أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء   
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 تفسري مهر مثلها  

ومىت قلت  :من اجلامع من كتاب الصداق وكتاب اإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل 
يساء بلدها ومهر من هو يف مثل  هلا مهر يسائها فإمنا أعين يساء عصبتها وليس أمها من يسائها وأعين

ألن  .سنها وعقلها ومحقها ومجاهلا وقبحها ويسرها وعسرها وأدهبا وصراحتها وبكرا كايت أو ثيبا
املهور بذلك ختتلف وأجعله يقدا كله ألن احلكم بالقيمة ال يكون بدين فإن مل يكن هلا يسب فمهر 

يكحن يف عشائرهن خففن خففت يف  أقرب الناس منها شبها فيما وصفت وإن كان يساؤها إذا
  .عشريهتا

  
 االختالف يف املهر  

وإذا اختلف الزوجان يف املهر قبل الدخول أو بعده حتالفا  :من كتاب الصداق قال الشافعي رمحه اهلل 
وهلا مهر مثلها وبدأت بالرجل وهكذا الزوج وأبو الصبية البكر وورثة الزوجني أو أحدمها والقول قول 

ا قبضت مهرها أليه حق من احلقوق فال يزول إال بإقرار الذي له احلق ومن إليه احلق فإن قالت املرأة م
  .بل هو مهر فقد أقرب مبال وادعت ملكه فالقول قوله :وقال ..الذي قبضت هدية :املرأة

  .ويربأ بدفع املهر إىل أيب البكر صغرية كايت أو كبرية اليت يلي أبوها بضعها وماهلا :قال 
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  



 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 رادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إ  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال ف  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 يب مع سقوط األيام وهو غر (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
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 الشرط يف املهر  

وإذا  :من كتاب الصداق ومن كتاب الطالق ومن اإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل 
ن األلف ليس مبهر هلا وال حيق له باشتراطه إياه ولو عقد النكاح بألف على أن ألبيها ألفا فاملهر فاسد أل

يكح امرأة على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفا كان جائزا وهلا منعه وأخذها منه ألهنا هبة مل تقبض أو 



وكالة ولو أصدقها ألفا على أن هلا أن خترج أو على أن ال خيرجها من بلدها أو على أن ال ينكح عليها 
طت عليه منع ماله أن يفعله فلها مهر مثلها يف ذلك كله فإن كان قد زادها على أو ال يتسرى أو شر

مهر مثلها وزادها الشرط أبطلت الشرط ومل أجعل هلا الزيادة لفساد عقد املهر بالشرط أال ترى لو 
 اشترى عبدا مبائة دينار وزق مخر فمات العبد يف يد املشتري ورضي البائع أن يأخذ املائة ويبطل الزق

اخلمر مل يكن له ذلك أليه الثمن ايعقد مبا ال جيوز فبطل وكايت له قيمة العبد ولو أصدقها دارا 
ولو ضمن يفقتها أبو الزوج عشر سنني يف  :قال .واشترط له أو هلما اخليار فيها كان املهر فاسدا

ك ما ضمنت ل :كل سنة كذا مل جيز ضمان ما مل جيب وأيه مرة أقل ومرة أكثر وكذلك لو قال
  .داينت به فاليا أو ما وجب لك عليه أليه ضمن ما مل يكن وما جيهل

  
 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها

 ثبوت التاء مع 
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .حلديثا  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ة من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلي  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 



  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة   
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :ىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعا  
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 عفو املهر وغري ذلك  

قال اهلل  :من اجلامع ومن كتاب الصداق ومن اإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل 
والذي بيده  :قال .فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح    :تعاىل

ن ملك فجعل هلا مما وجب هلا من يصف املهر أن تعفو وجعل عقدة النكاح الزوج وذلك أيه إمنا يعفو م
وبلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن الذي بيده عقدة  .له أن يعفو بأن يتم هلا الصداق

قال  .النكاح الزوج وهو قول شريح وسعيد بن جبري وروي عن ابن املسيب وهو قول جماهد
و احملجور عليه فال جيوز عفومها كما ال جتوز هلما هبة أمواهلما فأما أبو البكر وأب :الشافعي رمحه اهلل

ولو وهبت له  :قال .وأي الزوجني عفا عما يف يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل
ال يرجع  :واآلخر .يرجع عليها بنصفه :صداقها مث طلقها قبل أن ميسها ففيها قوالن أحدمها

ال يرجع إذا قبضته فوهبته له أو  :وقال يف كتاب القدمي :زين رمحه اهللقال امل .عليها بشيء ملكه
مل تقبضه ألن هبتها له إبراء ليس كاستهالكها إياه لو وهبته لغريه فبأي شيء يرجع عليها فيما صار إليه 

وكذلك إن أعطاها يصفه مث وهبت له النصف اآلخر مث طلقها مل يرجع بشيء وال أعلم قوال  :قال



قال  .إال أن يقول قائل هبتها له كهبتها لغريه واألول عنديا أحسن واهلل أعلم ولكل وجه غري هذا
واألحسن أوىل به من الذي ليس بأحسن والقياس عندي على قوله ما قال يف كتاب اإلمالء  :املزين

وإن خالعته بشيء  :قال الشافعي رمحه اهلل .إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي
هذا أشبه بقوله ألن النصف مشاع فيما قبضت  :قال املزين .ا عليه من املهر فما بقي فعليه يصفهمم

 .فأما يف الصداق غري املسمى أو الفاسد فالرباءة يف ذلك باطلة ألهنا أبرأته مما ال تعلم :قال .وبقي

ن يكون بعد معرفة ولو قبضت الفاسد مث ردته عليه كايت الرباءة باطلة وهلا مهر مثلها إال أ :قال
املهر أو يعطيها ما تستيقن أيه أقل وحتلله مما بني كذا إىل كذا أو يعطيها أكثر وحيللها مما بني كذا إىل 

  .كذا
  

 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 ذلك حيتاج إىل يقل 

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :ووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلموقال الن  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  

   
 

 3391 :صفحة 
 
   

 باب احلكم يف الدخول وإغالق الباب وإرخاء الستر  

وليس له  :ة النساء ومن كتاب الطالق القدمي قال الشافعي رمحه اهللمن اجلامع ومن كتاب عشر 
الدخول هبا حىت يعطيها املال فإن كان كله دينا فله الدخول هبا وتؤخر يوما وحنوه لتصلح أمرها وال 



جياوز هبا ثالثا إال أن تكون صغرية ال حتتمل اجلماع فيمنعه أهلها حىت حتتمل والصداق كالدين سواء 
يه دفع صداقها وال يفقتها حىت تكون يف احلال اليت جيامع مثلها وخيلى بينها وبينه وإن كايت وليس عل

فأيهما تطوع أجربت  .ال يدخلها حىت تدفع :وقالوا .ال أدفع حىت تدخلوها :بالغة فقال
اآلخر فإن امتنعوا معا أجربت أهلها على وقت يدخلوهنا فيه وأخذت الصداق من زوجها فإذا دخلت 

يدفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا وإن كايت يضوا أجربت  :ته إليها وجعلت هلا النفقة إذا قالوادفع
على الدخول إال أن يكون من مرض ال جيامع فيه مثلها فتمهل وإن أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها وهلا 

يزد يف جرحها والقول يف املهر كامال وهلا منعه أن يصيبها حىت تربأ الربء الذي إن عاد مل ينكأها ومل 
وإن طلقتموهن   :ذلك قوهلا فإن دخلت عليه فلم ميسها حىت طلقها فلها يصف املهر لقوله اهلل تعاىل

فإن احتج حمتج باألثر عن عمر  .من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم  
قول عمر ما ذيبهن لو جاء بالعجز رضي اهلل عنه يف إغالق الباب وإرخاء الستر أيه يوجب املهر فمن 

من قبلكم فأخرب أيه جيب إذا خلت بينه وبني يفسها كوجوب الثمن بالقبض وإن مل يغلق بابا ومل يرخ 
قال املزين  .وسواء طال مقامه معها أو قصر ال جيب املهر والعدة إال باملسيس يفسه :قال .سترا

  .ما قال الشافعي وهو ظاهر القرآنقد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معىن  :رمحه اهلل
  

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  



 قد ثبت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  

   
 

 3392 :صفحة 
 
   

 باب املتعة  

وقال ابن  .جعل اهلل املتعة للمطلقات :من كتاب الطالق قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهلل 
فاملتعة على  :قال .رلكل مطلقة متعة إال اليت فرض هلا ومل يدخل هبا فحسبها يصف امله :عمر

كل زوج طلق ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو خيالع أو ميلك أو يفارق 
وإذا كان الفراق من قبله فال متعة هلا وال مهر أيضا ألهنا ليست مبطلقة وكذلك إذا كايت أمة فباعها 

ا املالعنة فإن ذلك منه ومنها وأليه إن شاء سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه إياها منه فأم
قال املزين  .أمسكها فهي كاملطلقة وأما امرأة العنني فلو شاءت أقامت معه وهلا عندي متعة واهلل أعلم

  .هذا عندي غلط عليه وقياس قوله ال حق هلا ألن الفراق من قبلها دويه :رمحه اهلل
  
 الوليمة والنثر  

الوليمة اليت تعرف وليمة العرس  :لى مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهللمن كتاب الطالق إمالء ع 
وكل دعوة على إمالك أو يفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها 
وال أرخص يف تركها ومن تركها مل ينب يل أيه عاص كما يبني يل يف وليمة العرس ألين ال أعلم أن 

عليه وسلم ترك الوليمة على عرس وال أعلمه أومل على غريه وأومل على صفية رضي اهلل  النيب صلى اهلل
وإن كان املدعو صائما  :قال .أومل ولو بشاة    :عنها يف سفر بسويق ومتر وقال لعبد الرمحن

أجاب الدعوة وبرك وايصرف وليس حبتم أن يأكل وأحب لو فعل وقد دعي ابن عمر رضي اهلل عنهما 



 :قال .إين صائما :خذوا بسم اهلل مث قبض يده وقال :ضع الطعام فمد يده وقالفجلس وو

فإن كان فيها املعصية من املكر أو اخلمر أو ما أشبهه من املعاصي الظاهرة هناهم فإن حنوا ذلك عنه وإال 
مل أحب له أن جيلس فإن علم ذلك عندهم مل أحب له أن جييب فإن رأى صورا ذات أرواح مل يدخل 

 .كايت منصوبة وإن كايت توطأ فال بأس فإن كان صور الشجر فال بأس وأحب أن جييب أخاه إن

لو أهدي إيل ذراع لقبلت ولو دعيت إىل كراع ألجبت    :وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
لو ترك كان أحب إيل أليه يؤخذ خبلسة وهنبة  :يف يثر اجلوز واللوز والسكر يف العرس :قال .
  . يبني أيه حرام إال أيه قد يغلب بعضهم بعضا فيأخذ من غريه أحب إىل صاحبهوال
  

   
 

 3393 :صفحة 
 
من اجلامع ومن كتاب عشرة النساء ومن كتاب يشوز املرأة على الرجل ومن كتاب الطالق من   

ن مثل الذي وهل  :قال اهلل تبارك وتعاىل :أحكام القران ومن اإلمالء قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
قال الشافعي ومجاع املعروف بني الزوجني كف املكروه وإعفاء صاحب احلق  .عليهن باملعروف  

وتويف  .طلبه ال بإظهار الكراهية يف تأديته فأيهما مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم .من املؤية يف
قال  . عنهنصلى اهلل عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي اهلل

 :قال اهلل تعاىل .الشافعي وهبذا يقول وجيرب على القسم فأما اجلماع موضع تلذذ وال جيرب أحد عليه

قال بعض  .ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة   
تعاىل جياوزه  فال متيلوا  ال تتبعوا لن تستطيعوا أن تعدلوا مبا يف القلوب ألن اهلل  :أهل التفسري

وبلغنا أن النيب صلى اهلل عليه  .أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع اهلواء فذلك كل امليل
اللهم هذا قسمي فيما أملك وأيت أعلم فيما ال أملك  يعين واهلل أعلم   :وسلم كان يقسم فيقول

  .يطاف به حمموال يف مرضه على يسائه حىت حللنهوبلغنا أيه كان  :قال .قلبه :فيما ال أملك

أزواجا لتسكنوا إليها  فإن كان عند الرجل حرائر   :وعماد القسم الليل أليه سكن فقال :قال 
ويقسم للحرة ليلتني ولألمة ليلة إذا خلى املوىل بينه  :قال .مسلمات وذميات فهن يف القسم سواء



لله من قسمها دون املوىل وال جيامع املرأة يف غري يومها وال يدخل وبينها يف ليلتها ويومها ولألمه أن حت
وال بأس أن يدخل عليها بالنهار يف حاجة ويعودها يف مرضها  :قال .يف الليل على اليت مل يقسم هلا

يف ليلة غريها فإذا ثقلت فال بأس أن يقيم عندها حىت ختف أو متوت مث يويف من بقي من يسائه مثل ما 
ويقسم  .ا وإن أراد أن يقسم ليلتني ليلتني أو ثالثا ثالثا كان ذلك له وأكره جماوزة الثالثأقام عنده

للمريضة والرتقاء واحلائض والنفساء ولليت آىل أو ظاهر منها وال يقرهبا حىت يكفر ألن يف مبيته سكىن 
قها وكذلك وإلفا وإن أحب أن يلزم منزال يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط ح

وإن سافرت بإذيه فال قسم هلا وال يفقة إال أن يكون هو أشخصها فيلزمه  :قال .املمتنعة باجلنون
كل ذلك هلا وعلى ويل اجملنون أن يطوف به على يسائه أو يأتيه هبن وإن عمد أن جيور به أمث فإن خرج 

ن ليلتها وليس لإلماء قسم وال من عند واحدة يف الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي م
يعطلن وإذا ظهر اإلضرار منه بامرأته أسكناها إىل جنب من يثق به وليس له أن يسكن امرأتني يف بيت 

 إال أن تشاءا وله 
   
 

 3394 :صفحة 
 
  .منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له  
  
 باب احلال اليت خيتلف فيها حال النساء  

إن   :يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ألم سلمة رضي اهلل عنها :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت  دليل على أن الرجل إذا تزوج 

وقال  .البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثالثا وال حيتسب عليه هبا يساؤه الاليت عنده قبلها
وال أحب أن يتخلف عن صالة مكتوبة وال  :قال .للبكر سبع وللثيب ثالث :أيس بن مالك

  .شهود جنازة وال بر كان يفعله وال إجابة دعوة
  
 القسم للنساء إذا حضر سفر  



من اجلامع من كتاب الطالق ومن أحكام القرآن ومن يشوز الرجل على املرأة قال الشافعي رمحه  
عن عبيد اهلل عن  - شك املزين -مي حممد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري أخربيا ع :اهلل

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني يسائه  :عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت
وكذلك إذا أراد أن خيرج باثنتني أو أكثر  :قال الشافعي رمحه اهلل .فأيتهن خرج سهمها خرج هبا

رج بواحدة بغري قرعة كان عليه أن يقسم ملن بقي بقدر مغيبه مع اليت خرج هبا ولو أراد أقرع وإن خ
السفر لنقلة مل يكن له أن ينتقل بواحدة إال أوىف البواقي مثل مقامه معها ولو خرج هبا مسافرا بقرعة مث 

  أزمع املقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد

 ID ' '   ي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث وطعن بعضهم يف حكاية الكسائ
 مبثله 
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 يدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر فيدل عليه بامسها سواء أر  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  



 أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك   
  

   
 

 3395 :صفحة 
 
   

 باب يشوز املرأة على الرجل  

من اجلامع من كتاب يشوز الرجل على املرأة ومن كتاب الطالق ومن أحكام القرآن قال الشافعي  
ويف ذلك داللة على  :قال .والاليت ختافون يشوزهن  اآلية  :قال اهلل تبارك وتعاىل :رمحه اهلل

املرأة فيما تعاقب فيه وتعاقب عليه فإذا رأى منها داللة على اخلوف من فعل أو قول  اختالف حال
وعظها فإن أبدت يشوزا هجرها فإن أقامت عليه ضرهبا وقد حيتمل  ختافون يشوزهن  إذا يشزن فخفتم 

ال تضربوا   :وقال عليه السالم .جلاجتهن يف النشوز أن يكون لكم مجع العظة واهلجر والضرب
يا رسول اهلل ذئر النساء على أزواجهن فأذن يف  :فأتاه عمر رضي اهلل عنه فقال :قال .اهلل   إماء

لقد   :فقال صلى اهلل عليه وسلم .ضرهبن فأطاف بآل حممد يساء كثري كلهن يشتكني أزواجهن
وحيتمل أن  .أطاف بآل حممد سبعون امرأة كلهن يشتكني أزواجهن فال جتدون أولئك خياركم  

قوله عليه السالم قبل يزول اآلية بضرهبن مث أذن فجعل هلن الضرب فأخرب أن االختيار ترك يكون 
  .الضرب

  
 باب احلكم يف الشقاق بني الزوجني  

من اجلامع من كتاب الطالق ومن أحكام القرآن ومن يشوز الرجل على املرأة قال الشافعي رمحه  
بينهما باحلكمني دل ذلك على أن حكمهما غري حكم فلما أمر اهلل تعاىل فيما خفنا الشقاق  :اهلل

األزواج فإذا اشتبه حاالمها فلم يفعل الرجل الصلح وال الفرقة وال املرأة تأدية احلق وال الفدية وصارا 
من القول والفعل إىل ما ال حيل هلما وال حيسن ومتاديا بعث اإلمام حكما من أهله وحكما من أهلها 

توكيلهما إيامها بأن جيمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك واحتج بقول علي بن أيب مأمويني برضا الزوجني و



هل تدريان  :مث قال للحكمني .ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها :طالب رضي اهلل عنه
 :فقالت املرأة .ما عليكما عليكما أن جتمعا إن رأيتما أن جتمعا وأن تفرقا إن رأيتما أن تفرقا

كذبت واهلل حىت  :فقال علي .أما الفرقة فال :مبا علي فيه ويل فقال الرجلرضيت بكتاب اهلل 
تقر مبثل الذي أقرت به فدل أن ذلك ليس للحاكم إال برضا الزوجني ولو كان ذلك لبعث بغري 

ولو فوضا مع اخللع والفرقة إىل احلكمني األخذ لكل واحد منهما من صاحبه كان  :قال .رضامها
د فيما يريايه أيه صالح هلما بعد معرفة اختالفهما ولو غاب أحد الزوجني ومل على احلكمني االجتها

يفسخ الوكالة أمضى احلكمان رأيهما وأيهما غلب على عقله مل ميض احلكمان بينهما شيئا حىت يفيق 
 مث حيدث الوكالة وعلى السلطان إن مل يرضيا 
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حبه ما يلزم ويؤدب أيهما رأى أدبه إن امتنع بقدر ما حكمني أن يأخذ لكل واحد منهما من صا  

ولو قال قائل جنربمها على احلكمني كان  :وقال يف كتاب الطالق من أحكام القرآن .جيب عليه
هذا ظاهر اآلية والقياس ما قال علي رضي اهلل عنه ألن اهلل تعاىل جعل  :قال املزين رمحه اهلل .مذهبا

ولو استكرهها على شيء أخذه منها  :قال الشافعي رمحه اهلل .هلم الطالق لألزواج فال يكون إال
  .على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة رد ما أخذه ولزمه ما طلق وكايت له الرجعة

  
 كتاب اخللع  

باب الوجه الذي حتل به الفدية من اجلامع من الكتاب والسنة وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهلل  
  .وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا  اآلية  :قال اهلل :تعاىل

من  :وخرج النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل صالة الصبح فوجد حبيبة بنت سهيل عند بابه فقال 
أيا حبيبة بنت سهل ال أيا وال ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له صلى اهلل عليه  :هذه فقالت

يا رسول اهلل كل ما أعطاين  :تذكر  فقالت حبيبة هذه حبيبة تذكر ما شاء اهلل أن  :وسلم
قال الشافعي  .خذ منها  فأخذ منها وجلست يف أهلها  :فقال عليه الصالة والسالم .عندي



ومجلة ذلك أن تكون املرأة املايعة ما جيب عليها له املفتدية خترج من أن ال تؤدي حقه أو  :رمحه اهلل
 .الفة للحال اليت تشتبه فيها حال الزوجني خوف الشقاقكراهية له فتحل الفدية للزوج وهذه خم

ولو خرج يف بعض ما متنعه من احلق إىل أدهبا بالضرب أجزت ذلك له ألن النيب صلى اهلل عليه  :قال
وسلم قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد ياهلا بضرب ومل يقل ال يأخذ منها إال يف قبل عدهتا 

  .وي عن ابن عباس أن اخللع ليس بطالقور .كما أمر املطلق غريه

وقطع يف باب  :قال املزين رمحه اهلل .هي تطليقة إال أن تكون مسيت شيئا :وعن عثمان قال 
الكالم الذي يقع به الطالق أن اخللع طالق فال يقع إال مبا يقع به الطالق أو ما يشبهه من إرادة الطالق 

وإذا كان الفراق عن تراض واله  :ل املزين رمحه اهللقا .فإن مسي عمدا أو يوى عددا فهو ما يوى
يكون إال بالزوج والعقد صحيح ليس يف أصله علة فالقياس عندي أيه طالق ومما يؤكد لك قول 

ملا أخذ من املطلقة  :قيل له .فإذا كان ذلك طالقا فاجعل له الرجعة :الشافعي رمحه اهلل فإن قيل
 كه مل يكن له رجعة فيما ملك عوضا وكان من ملك عوض شيء خرج من مل
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وإذا حل له أن يأكل ما طابت به يفسا على غري  :قال الشافعي رمحه اهلل .عليه فكذلك املختلعة  

وقال يف كتاب اإلمالء على مسائل  .فراق حل له أن يأكل ما طابت به يفسا ويأخذ ما الفراق به
له الرجعة فالطالق الزم له وله الرجعة والدينار مردود وال  ولو خلعها تطليقة بدينار على أن :مالك

ليس هذا قياس  :قال املزين رمحه اهلل .ميلكه والرجعة معا وال أجيز عليه من الطالق إال ما أوقعه
أصله أليه جيعل النكاح واخللع بالبدل اجملهول والشرط الفاسد سواء وجيعل هلا يف النكاح مهر مثلها وله 

لو خلعها مبائة على أهنا مىت طلبتها فهي هلا وله الرجعة عليها أن  :لع مهر مثلها ومن قولهعليها يف اخل
ومن قوله لو خلع  :قال املزين رمحه اهلل .اخللع ثابت والشرط واملال باطل وعليها مهر مثلها

بائنا مل تكن حمجورا عليها مبال إن املال يبطل وله الرجعة وإن أراد يكون بائنا كما لو طلقها تطليقة 
وكذلك إذا طلقها بدينار على أن له الرجعة ال  :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .بائنا وكان له الرجعة



وال يلحق املختلعة طالق وإن كايت يف العدة وهو قول ابن  :قال الشافعي رمحه اهلل .يبطله الشرط
ج ببعض التابعني واحتج يلحقها الطالق يف العدة واحت :وقال بعض الناس .عباس وابن الزبري

الشافعي عليه من القرآن واإلمجاع مبا يدل على أن الطالق ال يلحقها مبا ذكر اهلل بني الزوجني من 
اللعان والظهار واإليالء واملرياث والعدة بوفاة الزوج فدلت مخس آيات من كتاب اهلل تعاىل على أهنا 

فخالف القرآن واألثر والقياس مث قوله يف ذلك ليست بزوجة وإمنا جعل اهلل الطالق يقع على الزوجة 
 :أيت خلية أو برية أو بتة ينوي الطالق أيه ال يلحقها طالق فإن قال :متناقض فزعم إن قال هلا

أيت طالق طلقت فكيف يطلق  :كل امرأة يل طالق ال ينويها وال غريها طلق يساؤه دوهنا ولو قال هلا
  .غري امرأته

أيت  :ولو قال هلا :لطالق ومما مسعت منه لفظا قال الشافعي رمحه اهللمن الطالق ومن إباحة ا 
طالق ثالثا يف كل سنة واحدة فوقعت عليها تطليقة مث يكحها بعد ايقضاء العدة فجاءت سنة وهي حتته 
مل يقع هبا طالق ألهنا قد خلت منه وصارت يف حال لو أوقع عليها الطالق مل يقع وإمنا صارت عنده 

هذا أشبه بأصله من قوله تطلق كلما  :فال يقع فيه طالق يكاح غريه قال املزين رمحه اهلل بنكاح جديد
 :وال خيلو قوله :قال املزين رمحه اهلل .جاءت سنة وهي حتته طلقت حىت ينقضي طالق ذلك امللك

د إما أن يريد يف هذا النكاح الذي عقدت فيه الطالق فق :أيت طالق يف كل سنة من أحد ثالثة معان
 بطل وحدث غريه فكيف يلزمه وإما أن يريد يف غري ملكي فهذا ال يذهب إليه أحد يعقل وليس 
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فتفهم  .بشيء وإما أن يريد يف يكاح حيدث فقوله ال طالقي قبل النكاح فهذا طالق قبل النكاح  

  .يرمحك اهلل
  
 باب الطالق قبل النكاح  

 :ولو قال :قاسم ومن مسائل شىت مسعتها لفظا قال الشافعي رمحه اهللمن اإلمالء على مسائل ابن ال 

كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك مل يلزمه شيء ألن 



ولو قال المرأة ال ميلكها  :قال املزين رمحه اهلل .الكالم الذي له احلكم كان وهو غري مالك فبطل
قال  .ة مل تطلق فهي بعد مدة أبعد فإذا مل يعمل القوي فالضعيف أوىل أن ال يعملأيت طالق الساع

وأمجعوا أيه ال سبيل إىل طالق من مل ميلك للسنة اجملمع عليها فهي من أن تطلق  :املزين رمحه اهلل
  .ببدعة أو على صفة أبعد

  
 باب خماطبة املرأة مبا يلزمها من اخللع وما ال يلزمها  

ولو قالت له  :ح والطالق إمالء على مسائل مالك وابن القاسم قال الشافعي رمحه اهللمن النكا 
إن طلقتين ثالثا فلك علي مائة درهم فهو كقول الرجل بعين ثوبك هذا مبائة درهم فإن طلقها  :امرأته

ف درهم اخلعين أو بتين أو أبين أو ابرأ مين أو بارئين ولك علي أل :ولو قالت له .ثالثا فله املائة
اخلعين على ألف كايت له ألف ما مل  :ولو قالت .وهي تريد الطالق وطلقها فله ما مست له

يتناكرا فإن قالت على ألف ضمنها لك غريي أو على ألف فلس وأيكر حتالفا وكان له عليها مهر 
أيت طالق على األلف إن شئت فلها  :طلقين ولك علي ألف درهم فقال :ولو قالت له .مثلها

شيئة وقت اخليار وإن أعطته إياها يف وقت اخليار لزمه الطالق وسواء هرب الزوج أو غاب حىت امل
أيت طالق إن أعطيتين ألف درهم فأعطته  :ولو قال .مضى وقت اخليار أو أبطأت هي باأللف

ليها إياها زائدة فعليه طلقة ألهنا أعطته ألف درهم وزيادة ولو أعطته إياها رديئة فإن كايت فضة يقع ع
مىت ما  :ولو قال .اسم دراهم طلقت وكان عليها بدهلا فإن مل يقع عليها اسم دراهم مل تطلق

ولو  .أعطيتين ألفا فأيت طالق فذلك هلا وليس له أن ميتنع من أخذها وال هلا إذا أعطته أن ترجع فيها
ثا فله األلف ولو طلقين ثالثا ولك ألف درهم فطلقها واحدة فله ثلث األلف وإن طلقها ثال :قالت له

مل يكن بقي عليها إال طلقة فطلقها واحدة كايت له األلف ألهنا قامت مقام الثالث يف أهنا حترمها حىت 
 وقياس قوله ما حرمها إال األوليان مع الثالثة كما  :قال املزين رمحه اهلل .تنكح زوجا غريه

   
 

 3399 :صفحة 
 



ث وكما مل يعم األعور املفقوءة عينه الباقية إال الفقء األول مع مل يسكره يف قوله إال القدحان مع الثال  
الفقء اآلخر وأيه ليس على الفاقىء األخري عنده إال يصف الدية فكذلك يلزمه أن يقول مل حيرمها عليه 

 .حىت تنكح زوجا غريه إال األوليان مع الثالثة فليس عليها إال ثلث األلف بالطلقة الثالثة يف معىن قوله

طلقين واحدة بألف فطلقها ثالثا كان له األلف وكان  :ولو قالت له :ل الشافعي رمحه اهللقا
طلقين ثالثا بألف واحدة أحرم هبا عليك واثنتني  :متطوعا باالثنتني ولو بقيت له عليها طلقة فقالت

سنني إن يكحتين بعد زوج فله مهر مثلها إذا طلقها كما قالت ولو خلعها على أن تكفل ولده عشر 
فجائزان اشتراطا إذا مضى احلوالن يفقته بعدمها يف كل شهر كذا قمحا وكذا زيتا فإن كفي وإال 

أمرك بيدك فطلقي يفسك إن  :ولو قال .رجعت عليه مبا يكفيه وإن مات رجع عليها مبا بقي
 ضمنت يل ألف درهم فضمنتها يف وقت اخليار لزمها وال يلزمها يف غري وقت اخليار كما لو جعل

إن أعطيتين عبدا فأيت طالق فأعطته أي عبد ما  :ولو قال .أمرها إليها مل جيز إال يف وقت اخليار
 :قال املزين رمحه اهلل .كان فهي طالق وال ميلك العبد وإمنا يقع يف هذا املوضع مبا يقع له احلنث

ما أعطيتين ألف مىت أو مىت  :ليس هذا قياس قوله ألن هذا يف معىن العوض وقد قال يف هذا الباب
درهم فأيت طالق فذلك هلا وليس له أن ميتنع من أخذها وال هلا أن ترجع إن أعطته فيها والعبد 

لو قال هلا إن أعطيتين  :والدرهم عندي سواء غري أن العبد جمهول فيكون له عليها مهر مثلها وقد قال
مبهر مثلها ولو خلعها بعبد  شاة ميتة أو خنزيرا أو زق مخر فأيت طالق ففعلت طلقت ويرجع عليها

أيت طالق وعليك ألف درهم فهي  :بعينه مث أصاب به عيبا رده وكان له عليها مهر مثلها ولو قال
ولو تصادقا أهنا سألته الطالق  .أيت طالق وعليك حجة :طالق وال شيء عليها وهذا مثل قوله

روي فإذا هو هروي فرده كان له فطلقها على ذلك كان الطالق بائنا ولو خلعها على ثوب على أيه م
عليها مهر مثلها واخللع فيما وصفت كالبيع املستهلك ولو خلعها على أن ترضع ولده وقتا معلوما 

فمات املولود فإيه يرجع مبهر مثلها ألن املرأة تدر على املولود وال تدر على غريه ويقبل ثديها وال قبل 
 :ولو قال له أبو امرأته .ال يترأمه وال تطيب يفسا لهغريه ويترأمها فتستمريه وال يستمري غريها و

طلقها وأيت بريء من صداقها فطلقها طلقت ومهرها عليه وال يرجع على األب بشيء أليه مل يضمن 
له شيئا وله عليها الرجعة ولو أخذ منها ألفا على أن يطلقها إىل شهر فطلقها فالطالق ثابت وهلا األلف 

 طلقنا بألف مث ارتدتا فطلقهما بعد الردة وقف الطالق فإن  :التاولو ق .وعليها مهر مثلها
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رجعتا يف العدة لزمهما والعدة من يوم الطالق وإن مل ترجعا حىت ايقضت العدة مل يلزمهما شيء ولو   

خليار ولو أيتما طالقتان إن شئتما بألف مل يطلقا وال واحدة منهما حىت يشاءا معا يف وقت ا :قال هلما
كايت إحدامها حمجورا عليها وقع الطالق عليهما وطالق غري احملجور عليها بائن وعليها مهر مثلها وال 

هذا عندي يقضي على فساد جتويزه  :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .شيء على األخرى وميلك رجعتها
أربع يف عقدة بألف فإذا مهر أربع يف عقدة بألف أليه ال فرق بني مهر أربع يف عقدة بألف وخلع 

أفسده يف إحدامها للجهل مبا يصيب كل واحدة منهن فسد يف األخرى ولكل واحدة منهن وعليها مهر 
طلق فالية على أن لك علي ألف درهم ففعل  :ولو قال له أجنيب :قال الشافعي رمحه اهلل .مثلها

وال املكاتبة ولو أذن هلا سيدها أليه وال جيوز ما اختلعت به األمة إال بإذن سيدها  .فاأللف له الزمة
ليس مبال للسيد فيجوز إذيه فيه وال هلا فيجوز ما صنعت يف ماهلا وطالقهما بذلك بائن فإذا أعتقتا اتبع 
كل واحدة مبهر مثلها كما ال أحكم على املفلس حىت يوسر وإذا أجزت طالق السفيه بال شيء كان 

لى ما أخذ باخللع أليه ماله وما أخذ العبد باخللع فهو لسيده ما أخذ عليه جعال أوىل ولوليه أن يلي ع
فإن استهلكا ما أخذا رجع الويل والسيد على املختلعة من قبل أيه حق لزمها فدفعته إىل ما ال جيوز هلا 

بألفني أو قالت على  :خلعتين بألف وقال :دفعه إليه ولو اختلفا فهو كاختالف املتبايعني فإن قالت
  .الثا فطلقتين واحدة حتالفا وله صداق مثلها وال يرد الطالق وال يلزمه منه إال ما قر بهأن تطلقين ث

فهو مقر  .بل على غري شيء :وقالت .طلقتك بألف :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
بطالق ال ميلك فيه الرجعة فيلزمه وهو مدعي ما ال ميلكه بدعواه وجيوز التوكيل يف اخللع حرا كان أو 

بدا أو حمجورا عليه أو ذميا فإن خلع عنها مبا ال جيوز فالطالق ال يرد وهو كشيء اشتراه هلا فقبضته ع
ليس  :واستهلكته فعليها قيمته وال شيء على الوكيل إال أن يكون ضمن ذلك له قال املزين رمحه اهلل

به صاحبه مبا ال جيوز  هذا عندي بشيء واخللع عنده كالبيع يف أكثر معاييه وإذا باع الوكيل ما وكله
 .من الثمن بطل البيع فكذلك ملا طلقها عليه مبا ال جيوز من البدل بطل الطالق عنه كما بطل البيع عنه



 :ولو وكل من خيالعها مبائة فخالعها خبمسني فال طالق عليه كما لو قال :قال الشافعي رمحه اهلل

  .وهذا بيان ملا قلت يف املسألة قبلها :قال املزين رمحه اهلل .أيت طالق مبائة فأعطته مخسني

 من كتاب يشوز الرجل على املرأة  
   
 

 3401 :صفحة 
 
وجيوز اخللع يف املرض كما جيوز البيع فإن كان الزوج هو املريض فخالعها  :قال الشافعي رمحه اهلل  

العته بأكثر من بأقل من مهرها مث مات فجائز ألن له أن يطلقها من غري شيء فإن كنت هي املريضة فخ
مهر مثلها مث ماتت من مرضها جاز له مهر مثلها وكان الفضل وصية حياص أهل الوصايا هبا يف ثلثها 
ولو كان خلعها بعبد يساوي مائة ومهر مثلها مخسون فهو باخليار إن شاء أخذ يصف العبد ويصف 

ليس هذا  :ملزين رمحه اهللقال ا .مهر مثلها أو يرد ويرجع مبهر مثلها كما لو اشتراه فاستحق يصفه
عندي بشيء ولكن له من العبد مهر مثلها وما بقي من العبد بعد مهر مثلها وصية له إن خرج من 

الثلث فإن مل خيرج ما بقي من العبد من الثلث ومل يكن هلا غريه فهو باخليار إن شاء قبل وصيته وهو 
بد وأخذ مهر مثلها أليه إذا صار يف العبد الثلث من يصف العبد وكان ما بقي للورثة وإن شاء رد الع

  .شرك لغريه فهو عيب يكون فيه اخليار
  
 باب خلع املشركني  

إن اختلعت الذمية خبمر أو خبنزير فدفعته  :من كتاب يشوز الرجل على املرأة قال الشافعي رمحه اهلل 
مهر مثلها وهكذا أهل احلرب إال  مث ترافعا إلينا أجزيا اخللع والقبض ولو مل تكن دفعته جعلتا له عليها

  .واهلل املوفق .أيا ال حنكم عليهم حىت جيتمعوا على الرضا وحنكم على الذميني إذا جاءايا أو أحدمها
  

 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو
 األصل واحلذف 

  



 فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه  ورد يف احلديث وحكاه الكسائي  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 دود أو مع سقوط املع (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  

   
 

 3402 :صفحة 
 
   

 كتاب الطالق  

أحكام القرآن ومن إباحة الطالق ومن مجاع  باب إباحة الطالق ووجهه وتفريعه من اجلامع من كتاب 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن   :قال اهلل تعاىل :عشرة النساء وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهلل

وطلق ابن عمر رضي اهلل عنهما امرأته  .واملعىن واحد :قال .لعدهتن  وقد قرئت  لقبل عدهتن  



فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  :ل عمروهي حائض يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم قا
مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسكها بعد وإن شاء   :ذلك فقال

وقد روى هذا احلديث سامل بن عبد اهلل  :قال .طلق فتلك العدة اليت أمر اهلل أن يطلق هلا النساء  
يافعا يف شيء منه قالوا كلهم عن ابن عمر إن النيب صلى اهلل عليه ويويس بن جبري عن ابن عمر خيالفون 

مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت حتيض مث تطهر مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق  ومل   :وسلم قال
ويف ذلك دليل على أن الطالق يقع على احلائض ألن النيب صلى  :قال .يقولوا مث حتيض مث تطهر
وأحب أن يطلق واحدة لتكون له  :قال .املراجعة إال من لزمه الطالقاهلل عليه وسلم مل يأمر ب

الرجعة للمدخول هبا وخاطبا لغري املدخول هبا وال حيرم عليه أن يطلقها ثالثا ألن اهلل تعاىل أباح الطالق 
فليس مبحظور وعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم ابن عمر موضع الطالق فلو كان يف عدده حمظور ومباح 

وطلق العجالين بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .ه إياه صلى اهلل عليه وسلم إن شاء اهلللعلم
ثالثا فلم ينكره عليه وسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم ركاية ملا طلق امرأته البتة ما أردت ومل ينهه أن 

أحببت أن يرجتعها مث ولو طلقها طاهرا بعد مجاع  :قال الشافعي رمحه اهلل .يزيد أكثر من واحدة
ولو مل  :قال الشافعي رمحه اهلل .ميهل ليطلق كما أمر وإن كايت يف طهر بعد مجاع فإهنا تعتد به

أيت طالق ثالثا للسنة أو  :يدخل هبا أو دخل هبا وكايت حامال أو ال حتيض من صغر أو كرب فقال
أيت طالق ثالثا  :حتيض فقال هلاالبدعة طلقت مكاهنا ألهنا ال سنة يف طالقها وال بدعة وإن كايت 

للسنة فإن كايت طاهرا من غري مجاع طلقت ثالثا معا وإن كايت جمامعة أو حائضا أو يفساء وقع 
عليها الطالق حني تطهر من احليض أو النفاس وحني تطهر اجملامعة من أول حيض بعد قوله وقبل 

حلكم وعلى ما يوى فيما بينه وبني يويت أن تقع يف كل طهر طلقة وقعن معا يف ا :الغسل وإن قال
 يف كل قرء واحدة فإن كايت طاهرا حبلى وقعت األوىل ومل تقع الثنتان إن  :اهلل ولو كان قال

   
 

 3403 :صفحة 
 



كايت حتيض على احلبل أو ال حتيض حىت تلد مث تطهر فإن مل حيدث هلا رجعة حىت تلد بايت بايقضاء   
أيت طالق ثالثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة  :ولو قال المرأته .العدة ومل يقع عليها غري األوىل

أيا أشبه مبذهبه  :قلت .وقعت اثنتان يف أي احلالني كايت واألخرى إذا صارت يف احلال األخرى
عندي أن قوله بعضهن حيتمل واحدة فال يقع غريها أو اثنتني فال يقع غريمها أو من كل واحدة بعضها 

كان الشك كان القول قوله مع ميينه ما أراد ببعضهن يف احلال األوىل إال واحدة  فيقع بذلك ثالث فلما
 .وبعضهن الباقي يف احلال الثايية فاألقل يقني وما زاد شك وهو ال يستعمل احلكم بالشك يف الطالق

أيت طالق أعدل أو أحسن أو أكمل أو ما أشبهه سألته عن ييته فإن مل ينو شيئا  :ولو قال :قال
أقبح أو أمسج أو أفحش أو ما أشبهه سألته عن ييته فإن مل ينو شيئا وقع  :الطالق للسنة ولو قالوقع 

أيت  :أيت طالق واحدة حسنة قبيحة أو مجيلة فاحشة طلقت حني تكلم ولو قال :للبدعة ولو قال
ن طلقت طالق إذا قدم فالن للسنة فقدم فالن فهي طالق للسنة ولو قال أيت طالق لفالن أو لرضا فال

إن مل تكوين حامال فأيت طالق وقف عنها حىت متر هلا داللة على الرباءة من احلمل  :مكايه ولو قال
  .كل امرأة يل طالق طلقت امرأته اليت سألته إال أن يكون عزهلا بنيته :ولو قالت له طلقين فقال

  
 لنكاح وما ال يقع إال بالنية والطالق من اجلامع من كتاب الرجعة ومن كتاب ا 
  
 ومن إمالء مسائل مالك وغري ذلك  

الطالق والفراق والسراح  :ذكر اهلل تعاىل الطالق يف كتابه بثالثة أمساء :قال الشافعي رمحه اهلل 
أيت طالق أو قد طلقتك أو فارقتك أو سرحتك لزمه ومل ينو يف احلكم وينوي فيما بينه  :فإن قال

أيت حر يريد حر النفس وال يسع  :ن وثاق كما لو قال لعبدهوبني اهلل تعاىل أليه قد يريد طالقا م
امرأته وعبده أن يقبال منه وسواء كان ذلك عند غضب أو مسألة طالق أو رضا وقد يكون السبب 

قد فارقتك سائرا إىل املسجد أو سرحتك إىل أهلك أو قد  :وحيدث كالم على غري السبب فإن قال
قد يكون هذا طالقا تقدم فأتبعه كالما  :يكن طالقا فإن قيلطلقتك من وثاقك أو ما أشبه هذا مل 

قد يقول ال إله إال اهلل فيكون مؤمنا يبني آخر الكالم عن أوله ولو أفرد  ال إله   :خيرج به منه قيل
قلته ومل  :أيت خلية أو بائن أو بريئة أو بتة أو حرام أو ما أشبهه فإن قال :ولو قال .كان كافرا



 :قال .به الساعة طالقا مل يكن طالقا حىت يبتدئه وييته الطالق وما أراد من عدد أيو طالقا وأيوي

 أيت حرة يريد الطالق وألمته أيت طالق يريد  :ولو قال هلا
   
 

 3404 :صفحة 
 
أيت طالق واحدة بائنا كايت واحدة ميلك الرجعة ألن اهلل تعاىل  :العتق لزمه ذلك ولو قال هلا  

أيت حر وال والء يل عليك كان حرا والوالء  :نتني بالرجعة كما لو قال لعبدهحكم يف الواحدة والث
  .جعل عليه الصالة والسالم الوالء ملن أعتق كما جعل اهلل الرجعة ملن طلق واحدة أو اثنتني .له

لب وطلق ركاية امرأته البتة فأحلفه النيب صلى اهلل عليه وسلم ما أراد إال واحدة وردها عليه وطلق املط 
وقال  .أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت :بن حنطب امرأته البتة فقال عمر رضي اهلل عنه

 :ما أردت وقال شريح :علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه لرجل قال المرأته حبلك على غاربك

ات وحيتمل طالق البتة يقينا وحيتمل اإلبت :قال .أما الطالق فسنة فأمضوه وأما البتة فبدعة فدينوه
الذي ليس بعده شيء وحيتمل واحدة مبينة منه حىت يرجتعها فلما احتملت معاين جعلت إىل قائلها ولو 
كتب بطالقها فال يكون طالقا إال بأن ينويه كما ال يكون ما خالف الصريح طالقا إال بأن ينويه فإذا 

كتب وإن شهد عليه كتب إذا جاءك كتايب فحىت يأتيها فإن كتب أما بعد فأيت طالق طلقت من حني 
  .أن هذا خطه مل يلزمه حىت يقر به

ما أردت طالقا مل يكن طالقا إال  :اختاري أو أمرك بيدك فطلقت يفسها فقال :ولو قال المرأته 
قد اخترت يفسي سئلت فإن أرادت طالقا فهو طالق وإن مل ترده  :بأن يريده ولو أراد طالقا فقالت

إن طقت يفسها قبل أن يتفرقا من اجمللس وحتدث قطعا لذلك أن فليس بطالق وال أعلم خالفا أهنا 
وإن  :وقال يف اإلمالء على مسائل مالك .الطالق يقع عليها فيجوز أن يقال هلذا املوضع إمجاع

وسواء قالت  :ملك أمرها غريها فهذه وكالة مىت أوقع الطالق وقع ومىت شاء الزوج رجع وقال فيه
ت طالقا ولو جعل هلا أن تطلق يفسها ثالثا فطلقت واحدة فإن هلا طلقتك أو طلقت يفسي إذا أراد

أيت علي  :ذلك ولو طلق بلسايه واستثىن بقلبه لزمه الطالق ومل يكن االستثناء إال بلسايه ولو قال



حرام يريد حترميها بال طالق فعليه كفارة ميني ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة 
كل ما  :ولو قال .ألهنما حترمي فرجني حلني مبا مل حيرما به :الشافعي رمحه اهلل قال .ميني

أملك علي حرام يعين امرأته وجواريه وماله كفر عن املرأة واجلواري كفارة واحدة ومل يكفر عن 
 .وإن يوى إصابة قلنا أصب وكفر ولو قال كامليتة والدم فهو كاحلرام :وقال يف اإلمالء .ماله

بارك اهلل فيك أو اسقيين أو أطعميين أو ارويين أو زوديين وما أشبه  :ال يشبه الطالق مثل قوله فأما ما
ولو قال  .ذلك فليس بطالق وإن يواه ولو أجزت النية مبا ال يشبه الطالق أجزت أن يطلق يف يفسه

 أيت طالق ثالثا للسنة وقعن معا  :لليت مل يدخل هبا
   
 

 3405 :صفحة 
 
واهلل سبحايه وتعاىل  .أيت طالق أيت طالق أيت طالق وقعت األوىل وبايت بال عدة :اولو قال هل  

  .أعلم
  
 الطالق بالوقت وطالق املكره وغريه  

يف شهر كذا  :وأي أجل طلق إليه مل يلزمه قبل وقته ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل عليه 
إذا رأيت  :ليت يرى فيها هالك ذلك الشهر ولو قالأو يف غرة هالل كذا طلقت يف املغيب من الليلة ا

إذا مضت سنة وقد مضى  :هالل شهر كذا حنث إذا رآه غريه إال أن يكون أراد رؤية يفسه ولو قال
من اهلالل مخس مل تطلق حىت متضي مخس وعشرون ليلة من يوم تكلم وأحد عشر شهرا باألهلة ومخس 

اضي طلقت مكاهنا وإيقاعه الطالق اآلن يف وقت مضى أيت طالق الشهر امل :ولو قال هلا .بعدها
عنيت أهنا مطلقة من غريي مل يقبل منه إال أن يعلم أهنا كايت يف ذلك الوقت مطلقة  :حمال ولو قال

أيت طالق إذا طلقتك فإذا طلقها وقعت  :من غريه فالقول قوله مع ميينه يف حنو ذلك ولو قال هلا
 :ولو كان قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ألخرى باحلنثعليها واحدة بابتدائه الطالق وا

وإن كايت غري مدخول هبا طلقت  .أيت طالق كلما وقع عليك طالقي وطلقها واحدة طلقت ثالثا
 :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .قال الشافعي وكذلك لو خالعها بطلقة مدخوال هبا .باألوىل وحدها



أيت طالق إذا مل أطلقك أو  :الق فلم يوقع إال واحدة ولو قالألطف الشافعي يف وقت إيقاع الط
أيت طالق إن مل أطلقك مل  :مىت ما مل أطلقك فسكت مدة ميكنه فيها الطالق طلقت ولو كان قال

فرق الشافعي بني  إذا  و   :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .حينث حىت يعلم أيه ال يطلقها مبوته أو مبوهتا
أيت طالق  :ا  إذا مل يفعله من ساعته ومل يلزمه يف  إن  إال مبوته أو مبوهتا ولو قال هلاإن  فألزم يف  إذ

إذا رأيته فرآه يف تلك احلال حنث ولو حلف  :إذا قدم فالن فقدم به ميتا أو مكرها مل تطلق ولو قال
 :و قالال أعطيك مل حينث ول :ال تأخذ مالك علي فأجربه السلطان فأخذ منه املال حنث ولو قال

إن كلمته فأيت طالق فكلمته حيث يسمع حنث وإن مل يسمع مل حينث وإن كلمته ميتا أو حيث ال 
أيت  :يسمع مل حينث وإن كلمته مكرهة مل حينث وإن كلمته سكراية حنث ولو قال ملدخول هبا

ىل فهي طالق أيت طالق أيت طالق وقعت األوىل وسئل ما يوى يف الثنتني بعدها فإن أراد تبيني األو
أيت طالق  :واحدة وما أراد ون قال مل أرد طالقا مل يدين يف األوىل ودين يف الثنتني ولو قال هلا

 وطالق وطالق وقعت األوىل والثايية بالواو ألهنا استئناف لكالم يف الظاهر ودين يف الثالثة فإن 
   
 

 3406 :صفحة 
 
بطالق وكذلك أيت طالق مث طالق مث طالق  أراد هبا طالقا فهو طالق وإن أراد هبا تكريرا فليس  

ويف كتاب اإلمالء وإن أدخل  مث  أو واوا  :قال املزين رمحه اهلل .وكذلك طالق بل طالق بل طالق
والظاهر يف  :قال املزين رمحه اهلل .يف كلمتني فإن مل تكن له يية فظاهرها استئناف وهي ثالث

أيت طالق  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .ىلاحلكم أوىل والباطن فيما بينه وبني اهلل تعا
طالقا فهي واحدة كقوله طالقا حسنا وكل مكره ومغلوب على عقله فال يلحقه الطالق خال السكران 

من مخر أو يبيذ فإن املعصية بشرب اخلمر ال تسقط عنه فرضا وال طالقا واملغلوب على عقله من غري 
ال يلزمه  :ب على من له الثواب وقد قال بعض أهل احلجازمعصية مثاب فكيف يقاس من عليه العقا

وال عليه قضاء الصالة كما ال يكون على  :طالق فيلزمه إذا مل جيز عليه حترمي الطالق أن يقول
  .املغلوب على عقله قضاء صالة

  



 باب الطالق باحلساب واالستثناء من اجلامع من كتابني  

أيت طالق واحدة يف اثنتني فإن يوى مقروية باثنتني  :قال هلاولو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أيت طالق واحدة ال  :وإن قال .فهي ثالث وإن يوى احلساب فهي اثنتان وإن مل ينو شيئا فواحدة

رأسك أو شعرك  :واحدة قبلها واحدة كايت تطليقتني وإن قال :تقع عليك فهي واحدة وإن قال
 :طالق فهي طالق ال يقع على بعضها دون بعض ولو قال أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك

يصفي تطليقة فهي واحدة ولو  :أيت طالق بعض تطليقة كايت تطليقة والطالق ال يتبعض ولو قال
قد أوقعت بينكن تطليقة كايت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتني  :قال ألربع يسوة

أيت طالق ثالثا إال اثنتني  :ولو قال .فيطلقن ثالثا ثالثاوثالثا وأربعا إال أن يريد قسم كل واحدة 
أيت طالق ثالثا إال ثالثا فهي ثالث إمنا جيوز االستثناء إذا بقي شيئا فإذا مل يبق  :فهي واحدة ولو قال

كلما ولدت ولدا فأيت طالق واحدة فولدت ثالثا يف بطن طلقت  :ولو قال ..شيئا فمحال
إن شاء اهلل مل يقع واالستثناء يف  :وايقضت عدهتا بالثالث ولو قال باألول واحدة وبالثاين أخرى

  .الطالق والعتق والنذور كهو يف األميان
  

 ID ' '   احلديث.  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .تهىاي .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  

   
 

 3407 :صفحة 
 
   



 باب طالق املريض  

من كتاب الرجعة ومن العدة ومن اإلمالء على مسائل مالك واختالف احلديث قال الشافعي رمحه اهلل  
سواء فإن طلق مريض ثالثا فلم يصح حىت مات فاختلف وطالق املريض والصحيح  :تعاىل

فذكر حكم عثمان بتوريثها من عبد الرمحن يف مرضه وقول ابن الزبري لو  :قال املزين .أصحابنا
 :وقد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف كتاب العدة :قال املزين .كنت أيا مل أر أن ترث املبتوتة

كيف ترثه امرأة ال  :يصح وقد ذهب إليه بعض أهل اآلثار وقالإن القول بأن ال ترث املبتوتة قول 
وقال يف  :قال املزين .هذا أصح وأقيس لقوله :قال املزين فقلت أيا .يرثها وليست له بزوجة

لو أقر  :إن مذهب ابن الزبري أصحهما وقال فيه :كتاب النكاح والطالق إمالء على مسائل مالك
 .مل ترثه وحكم الطالق يف اإليقاع واإلقرار يف القياس عندي سواء يف مرضه أيه طلقها يف صحته ثالثا

وقد احتج  :قال املزين .ال ترث املبتوتة :وقال يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى
إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما يصف ابن وإن ماتا  :الشافعي رمحه اهلل على من قال

الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قوهلم إذا مل جيعلوا  :فعيفقال الشا .ورثهما كمال أب
االبن منهما كهما منه يف املرياث فكذلك إمنا ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع املعىن الذي 
يرثها به مل ترثه وهذا أصح يف القياس وكذا قال عبد الرمحن بن عوف ما قررت من كتاب اهلل وال من 

  .ه وتبعه ابن الزبريسنة رسول
  

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (امنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وث  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  



  
 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  
  :اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  

   
 

 3408 :صفحة 
 
   

 باب الشك يف الطالق  

ملا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إن الشيطان لعنه اهلل يأيت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 يسمع صوتا أو يشم رحيا  علمنا أيه مل يزل يقني طهارة إال أحدكم فينفخ بني أليتيه فال ينصرف حىت

  .بيقني حدث فكذلك من استيقن يكاحا مث شك يف الطالق مل يزل اليقني إال باليقني

حنثت بالطالق أو يف العتق وقف عن يسائه ورقيقه حىت يبني وحيلف للذي يدعي  :ولو قال :قال 
هم على الرقيق عتقوا من رأس املال وإن وقعت على فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج الس

إحداكما طالق ثالثا منع  :ولو قال .النساء مل يطلقن ومل يعتق الرقيق والورع أن يدعن مرياثه
 :مل أرد هذه بالطالق كان إقرارا منه لألخرى ولو قال :منهما وأخذ بنفقتهما حني يبني فإن قال

إن ماتتا أو إحدامها قبل أن يبني وقفنا له من كل واحدة منهما أخطأت بل هي هذه طلقتا معا بإقراره ف



هذه اليت طلقت ردديا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة  :مرياث زوج وإذا قال إلحدامها
مث مات  .األخرى ولو كان هو امليت وقفنا هلما مرياث امرأة حىت يصطلحا فإن ماتت واحدة قبله

أيه  :ىل ورثت األخرى بال ميني وإن قال طلق احلية ففيها قوالن أحدمهابعدها فقال وارثه طلق األو
يقوم مقام امليت فيحلف أن احلية هي اليت طلق ثالثا ويأخذ مرياثه من امليتة قبله وقد يعلم ذلك خبربه أو 

 أيه يوقف له مرياث زوج من امليتة قبله وللحية مرياث امرأة :والقول الثاين .خبرب غريه ممن يصدقه
  .منه حىت يصطلحا

  
 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  . جاهل غيبيتوقف فيه إال  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 سيبويه كما جواز الوجهني قد ثبت من كالم  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  



 ليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأيت تريد األيام وال :جواز  
  

   
 

 3409 :صفحة 
 
   

 باب ما يهدم الرجل من الطالق من كتابني  

ملا كايت الطلقة الثالثة توجب التحرمي كايت إصابة زوج غريه توجب  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 يكن إلصابة زوج غريه معىن التحليل وملا مل يكن يف الطلقة وال يف الطلقتني ما يوجب التحرمي مل

ورجع حممد بن احلسن إىل هذا واحتج الشافعي رمحه اهلل بعمر  .يوجب التحليل فنكاحه وتركه سواء
بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن رجال سأله عمن طلق امرأته اثنتني فايقضت عدهتا فتزوجت غريه فطلقها 

  .قي من الطالقهي عنده على ما ب :أو مات عنها وتزوجها األول قال عمر
  
 من كتاب الرجعة من الطالق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن  
  
 القدمي  

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن   :قال الشافعي قال اهلل تعاىل يف املطلقات 
فدل سياق  .فإذا بلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن    :مبعروف  وقال تعاىل

الم على افتراق البلوغني فأحدمها مقاربة بلوغ األجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطالق املتقدم الك
 .والعرب تقول إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول إذا بلغته والبلوغ اآلخر ايقضاء األجل

والقول فيما ميكن  وللعبد من الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الثنتني كايت حتته حرة أو أمة :قال
وطلق عبد اهلل بن عمر امرأته  .فيه ايقضاء العدة قوهلا وهي حمرمة عليه حترمي املبتوتة حىت تراجع

وكايت طريقه إىل املسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق األخرى كراهية أن يستأذن عليها حىت 
وقال عطاء  .ه ما مل يراجعهاال حيل له منها شيء أراد ارجتاعها أو مل يرد :وقال عطاء .راجعها



وملا مل يكن يكاح وال طالق إال بكالم فال تكون الرجعة إال  :قال .ال يراها فضال :وعبد الكرمي
قد راجعتها أو ارجتعتها أو رددهتا إيل فإن جامعها ينوي الرجعة أو ال  :بكالم والكالم هبا أن يقول

ا صداق مثلها وعليها العدة ولو كايت اعتدت ينويها فهو مجاع شبهة ويعزران إن كايا عاملني وهل
حبيضتني مث أصاهبا مث تكلم بالرجعة قبل أن حتيض الثالثة فهي رجعة وإن كايت بعدها فليست برجعة 

وقد ايقضت من يوم طلقها العدة وال حتل لغريه حىت تنقضي عدهتا من يوم مسها ولو أشهد على 
فنكاحها مفسوخ وهلا مهر مثلها إن كان مسها رجعتها ومل تعلم بذلك وايقضت عدهتا وتزوجت 

وقال  .إذا أيكح الوليان فاألول أحق    :قال عليه الصالة والسالم .اآلخر وهي زوجة األول
 علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف هذه 

   
 

 3410 :صفحة 
 
قم بينة مل وإن مل ي :قال الشافعي رمحه اهلل .هي امرأة األول دخل هبا أو مل يدخل :املسألة  

قد  :يفسخ يكاح اآلخر ولو ارجتع بغري بينة وأقرت بذلك فهي رجعة وكان ينبغي أن يشهد ولو قال
قد  :راجعتك قبل ايقضاء عدتك وقالت بعد فالقول قوهلا مع ميينها ولو خال هبا مث طلقها وقال

ا وال رجعة له عليها أصبتك وقالت مل يصبين فال رجعة ولو قالت أصابين وأيكر فعليها العدة بإقراره
 :بإقراره وسواء طال مقامه أو مل يطل ال جتب العدة وكمال املهر إال باملسيس يفسه ولو قال

ارجتعتك اليوم وقالت ايقضت عديت قبل رجعتك صدقتها إال أن تقر بعد ذلك فتكون كمن جحد حقا 
اء العدة حىت ارجتع الزوج إن مل يقرا مجيعا وال أحدمها بايقض :قال املزين رمحه اهلل .مث أقر به

ولو ارتدت بعد  :قال الشافعي رمحه اهلل .وصارت امرأته فليس هلا عندي يقض ما ثبت عليها له
  .طالقه فارجتعها مرتدة يف العدة مل تكن رجعة ألهنا حتليل يف حال التحرمي

عهما اإلسالم قبل فيها يظر وأشبه بقوله عندي أن تكون رجعة موقوفة فإن مج :قال املزين رمحه اهلل 
ايقضاء العدة علمنا أيه رجعة وإن مل جيمعهما اإلسالم قبل ايقضاء العدة علمنا أيه ال رجعة ألن الفسخ 

من حني ارتدت كما يقول يف الطالق إذا طلقها مرتدة أو وثنية فجمعهما اإلسالم قبل ايقضاء العدة 



ق وإن مل جيمعهما اإلسالم يف العدة بطل علمنا أن الطالق كان واقعا وكايت العدة من حني وقع الطال
  .الطالق وكايت العدة من حني أسلم متقدم اإلسالم

  
 ID ' '    عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل

 أجري عليها 
  
 صمت  :أو .أليامسرت مخسا وأيت تريد ا :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :يقال ويقل أبو حيان أيه  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  

   



 
 3411 :صفحة 

 
   

 باب املطلقة ثالثا  

فال حتل له من بعد حىت   :قال اهلل تبارك وتعاىل يف املطلقة الطلقة الثالثة :افعي رمحه اهللقال الش 
وشكت املرأة اليت طلقها رفاعة ثالثا زوجها بعده إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  .تنكح زوجا غريه  

قي عسيلته أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذو  :إمنا معه مثل هدبة الثوب فقال :فقالت
فإذا أصاهبا بنكاح صحيح فغيب احلشفة يف فرجها  :قال الشافعي رمحه اهلل .ويذوق عسيلتك  

فقد ذاقا العسيلة وسواء قوي اجلماع وضعيفه ال يدخله إال بيده أو بيدها أو كان ذلك من صيب مراهق 
هبا صائمة أو حمرمة أو جمبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييب غري اخلصي وسواء كل زوج وزوجة ولو أصا

أساء وقد أحلها ولو أصاب الذمية زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها ملسلم أليه زوج ورجم النيب صلى 
ولو كايت اإلصابة بعد ردة أحدمها مث  :قال .اهلل عليه وسلم يهوديني زييا وال يرجم إال حمصنا

ال معىن لرجوع املرتد  :املزين قال .رجع املرتد منهما مل حتلها اإلصابة ألهنا حمرمة يف تلك احلال
منهما عنده فيصح النكاح بينهما إال يف اليت قد أحلتها إصابته إياها للزوج قبله فإن كايت غري مدخول 
هبا فقد ايفسخ النكاح يف قوله وهلا مهر مثلها باإلصابة وإن كايت مدخوال هبا فقد أحلها إصابته إياها 

ولو ذكرت أهنا يكحت يكاحا صحيحا  :الشافعي رمحه اهللقال  .قبل الردة فكيف ال حيلها فتفهم
  .وأصيبت وال يعلم حلت له وإن وقع يف قلبه أهنا كاذبة فالورع أن ال يفعل

  
 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 
  
 وظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو احملف (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  



  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريق  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .ملتغليب الليايل على األيا (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
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 باب اإليالء  

خمتصر من اجلامع من كتاب اإليالء قدمي وجديد واإلمالء وما دخل فيه من األمايل على مسائل مالك  
  :قال اهلل تعاىل :احة الطالق وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهللومن مسائل ابن القاسم من إب

  .للذين يؤلون من يسائهم تربص أربعة أشهر  اآلية

ففي ذلك داللة واهلل أعلم على أن ال سبيل على املويل المرأته حىت ميضي أربعة أشهر كما لو ابتاع  
 :وقال سليمان بن يسار .ي األجلبيعا أو ضمن شيئا إىل أربعة أشهر مل يكن عليه سبيل حىت ميض

وكان علي وعثمان  .أدركت بضعة عشر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم يوقف املويل



واملويل من حلف بيمني يلزمه هبا كفارة  :قال .وعائشة وابن عمر وسليمان بن يسار يوقفون املويل
فسه إن جامع امرأته فهو يف معىن املويل ومن أوجب على يفسه شيئا جيب عليه إذا أوجبه فأوجبه على ي

واهلل ال أييكك وال  :وال يلزمه اإليالء حىت يصرح بأحد أمساء اجلماع اليت هي صرحية وذلك قوله
واهلل ال  :أغيب ذكري يف فرجك أو ال أدخله يف فرجك أو ال أجامعك أو يقول إن كايت عذراء

واهلل ال أطؤك أو  :لو قال :وقال يف القدمي .أفتضك أو ما يف مثل هذا املعىن فهو مول يف احلكم
ال أمسك أو ال أجامعك فهذا كله باب واحد كلما كان للجماع اسم كىن به عن يفس اجلماع فهو 

ما مل ينوه يف ال أمسك يف احلكم يف القدمي ويواه يف اجلديد  :قلنا .واحد وهو مول يف احلكم
ن احتمل أجامعك ببدين وهذا أشبه مبعاين العلم واهلل وأمجع قوله فيهما حبلفه ال أجامعك أيه مول وإ

واهلل ال أباشرك أو ال أباضعك أو ال أمسك أو ما أشبه  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .أعلم
واهلل ال أجامعك يف  :ولو قال .هذا فإن أراد مجاعا فهو مول وإن مل يرده فغري مول يف احلكم

جيمع رأسي ورأسك شيء أو ألسوأيك أو لتطولن غيبيت عنك أو  واهلل ال :دبرك فهو حمسن ولو قال
واهلل ليطولن تركي جلماعك فإن  :ولو قال .ما أشبه هذا فال يكون بذلك موليا إال أن يريد مجاعا

إذا مضت  :واهلل ال أقربك مخسة أشهر مث قال :ولو قال .عىن أكثر من أربعة أشهر فهو مول
فوقف يف األوىل فطلق مث ارجتع فإذا مضت أربعة أشهر بعد رجعته مخسة أشهر فواهلل ال أقربك سنة 

وبعد مخسة أشهر وقف فإن كايت رجعته يف وقت مل يبق عليه فيه من السنة إال أربعة أشهر أو أقل مل 
إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر  :وإن قال .يوقف ألين أجعل له أربعة أشهر من يوم حيل له الفرج

فعلي صوم يوم أمس ولو أصاهبا وقد بقي عليه من الشهر شيء  :ا لو قالكله مل يكن موليا كم
 كايت عليه كفارة أو 
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إن قربتك فأيت طالق ثالثا وقف فإن فاء وغابت احلشفة طلقت ثالثا  :ولو قال .صوم ما بقي  

فإن راجع فله أربعة  .فإذا أخرجه مث أدخله بعد فعليه مهر مثلها وإن أىب أن يفيء طلق عليه واحدة



أيت علي حرام يريد  :ولو قال .أشهر من يوم راجع مث هكذا حىت ينقضي طالق ذلك امللك ثالثا
حترميها بال طالق أو اليمني بتحرميها فليس مبول ألن التحرمي شيء حكم فيه بكفارة إذ مل يقع به طالق 

إن  :حكم فيهما بكفارة ولو قال كما ال يكون اإليالء والظهار طالقا وإن أريد هبما طالق أليه
إن قربتك فلله علي  :قربتك فغالمي حر عن ظهاري إن تظاهرت مل يكن موليا حىت يظاهر ولو قال

أن أعتق فاليا عن ظهاري وهو متظاهر مل يكن موليا وليس عليه أن يعتق فاليا عن ظهاره وعليه فيه 
 :يكون عليه كفارة أال ترى أيه يقول لو قالأشبه بقوله أن ال  :قال املزين رمحه اهلل .كفارة ميني

هلل علي أن أصوم يوم اخلميس عن اليوم الذي علي مل يكن عليه صوم يوم اخلميس أليه مل ينذر فيه 
بشيء يلزمه وإن صوم يوم الزم فأي يوم صامه أجزأ عنه ومل جيعل للنذر يف ذلك معىن يلزمه به كفارة 

قد أشركتك معها يف اإليالء مل تكن شريكتها  :ألخرى ولو آىل مث قال :قال الشافعي .فتفهم
إن قربتك فأيت زايية فليس مبول وإن قرهبا  :ألن اليمني لزمته لألوىل واليمني ال يشترك فيها ولو قال

ال أصيبك سنة إال مرة مل يكن موليا فإن وطىء وقد بقي  :فليس بقاذف إال بقذف صريح ولو قال
إن  :ولو قال .أشهر فهو مول وإن كان أقل من ذلك فليس مبول عليه من السنة أكثر من أربعة

واهلل ال أقربك إىل يوم  :أصبتك فواهلل ال أصبتك مل يكن موليا حىت يصيبها فيكون موليا ولو قال
القيامة أو حىت خيرج الدجال أو حىت ينزل عيسى ابن مرمي أو حىت يقدم فالن أو ميوت أو متويت أو 

وقال يف موضع  .ربعة أشهر قبل أن يكون شيء مما حلف عليه كان مولياتفطمي ابنك فإن مضت أ
حىت تفطمي ولدك مل يكن موليا ألهنا قد تفطمه قبل أربعة أشهر إال أن يريد أكثر من أربعة  :آخر

هذا أوىل بقوله ألن أصله أن كل ميني منعت اجلماع بكل حال أكثر  :قال املزين رمحه اهلل .أشهر
 .حىت يشاء فالن فليس مبول حىت ميوت فالن :وقوله . بأن حينث فهو مولمن أربعة أشهر إال

حىت يقدم فالن أو ميوت سواء يف القياس وكذلك حىت تفطمي ولدك  :وهذا مثل قوله :قال املزين
هذا  :قال املزين رمحه اهلل .حىت حتبلي فليس مبول :ولو قال .إذا أمكن الفطام يف أربعة أشهر

قال  .فالن أو يشاء فالن أليه قد يقدم ويشاء قبل أربعة أشهر فال يكون موليامثل قوله حىت يقدم 
 :وأما قوله حىت متويت فهو مول بكل حال كقوله حىت أموت أيا وهو كقوله :املزين رمحة اهلل عليه

 واهلل ال أطؤك أبدا 
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واهلل ال أقربك إن شئت  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فهو مول من حني حلف  

واإليالء يف الغضب والرضا سواء ملا تكون اليمني يف الغضب  :فشاءت يف اجمللس فهو مول قال
واهلل ال أقربك حىت أخرجك من هذا البلد  :والرضا سواء وقد أيزل اهلل تعاىل اإليالء مطلقا ولو قال

  .بعة األشهر وال جيرب على إخراجهامل يكن موليا أليه قد يقدر على أن خيرجها قبل ايقضاء األر
  
 باب اإليالء من يسوة  

واهلل ال أقربنكم فهو مول منهن كلهن  :ولو قال ألربع يسوة له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يوقف لكل واحدة منهن فإذا أصاب واحدة أو ثنتني خرجنا من حكم اإليالء ويوقف للباقيتني حىت 

ه حىت يصيب األربع الالئي حلف عليهن كلهن ولو طلق منهن ثالثاان يفيء أو يطلق وال حنث علي
موليان الباقية أليه لو جامعها والالئي طلق حنث ولو ماتت إحداهن سقط عنه اإليالء أليه جيامع 

ميني منعت اجلماع بكل حال فهو هبا مول  .أصل قوله أن كل :قال املزين .البواقي وال حينث
بعة الباقية ولو وطئها وحدها ما حنث فكيف يكون منها موليا مث بني ذلك وقد زعم أيه مول من الرا

لو ماتت إحداهن سقط عنه اإليالء والقياس أيه ال إيالء عليه حىت يطأ ثالثا يكون موليا من  :بقوله
ولو كان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الرابعة أليه ال يقدر أن يطأها إال حنث وهذا بقوله أوىل

واهلل ال أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فهو مول يوقف هلن فأي واحدة ما أصاب  :قال
  .منهن خرج من اإليالء يف البواقي أليه حنث بإصابة الواحدة فإذا حنث مرة مل يعد احلنث بإيالء ثايية

  
 ID ' '   و القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أ

 حذفته قال 
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 



  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (ة عشرعليها تسع) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 ذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل والقول جبواز ح (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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 باب على من جيب التأقيت يف اإليالء  

وال تعرض للمويل وال المرأته حىت تطلب الوقف بعد  :ومن يسقط عنه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مث طلبته كان ذلك هلا ألهنا تركت ما مل جيب  أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق ولو عفت ذلك

هلا يف حال دون حال وليس ذلك لسيد األمة وال لويل معتوهة ومن حلف على أربعة أشهر فال إيالء 
عليه ألهنا تنقضي وهو خارج من اليمني ولو حلف طالق امرأته ال يقرب امرأة له أخرى مث بايت منه 

لو آىل منها مث طلقها فايقضت  :وقال يف موضع آخر :هللقال املزين رمحه ا .مث يكحها فهو مول
عدهتا مث يكحها يكاحا جديدا سقط عنه حكم اإليالء وإمنا يسقط عنه حكم اإليالء ألهنا صارت يف 

حال لو طلقها مل يقع طالقه عليها ولو جاز أن تبني امرأة املويل حىت تصري أملك لنفسها منه مث ينكحها 
هذا بعد ثالث وزوج غريه ألن اليمني قائمة بعينها يف امرأة بعينها يكفر إن  فيعود حكم اإليالء جاز



ولو آىل من امرأته األمة مث اشتراها  .أصاهبا كما كايت قائمة قبل التزويج وهكذا الظهار مثل اإليالء
 .فخرجت من ملكه مث تزوجها أو العبد من حرة مث اشترته فتزوجته مل يعد اإليالء اليفساخ النكاح

هذا كله أشبه بأصله ألن كل يكاح أو ملك حدث مل يعمل فيه إال قول وإيالء  :قال املزين رمحه اهلل
وظهار حيدث فالقياس أن كل حكم يكون يف ملك إذا زال ذلك امللك زال ما فيه من احلكم فإذا زال 

 لوقت فاحلر قال الشافعي واإليالء ميني .يكاحه فبايت منه امرأته زال حكم اإليالء عنه يف معناه
قد ايقضت األربعة األشهر  :والعبد فيها سواء أال ترى أن أجل العبد وأجل احلر العنني سنة ولو قالت

مل تنقض فالقول قوله مع ميينه وعليها البينة ولو آىل من مطلقة ميلك رجعتها كان موليا من  :وقال
زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية حني يرجتعها ولو مل ميلك رجعتها مل يكن موليا واإليالء من كل 

  .سواء

إذا مضت األربعة  :على مسائل ابن القاسم واإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
إن فئت وإال فطلق والفيئة اجلماع إال من عذر فيفيء باللسان ما كان  :األشهر للمويل وقف وقيل له

ع يف األربعة األشهر خرج من حكم اإليالء وكفر عن العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار ولو جام
أجلين يف اجلماع مل أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم اإليالء وعليه  :ميينه ولو قال

 احلنث يف ميينه وال يبني أن أؤجله 
   
 

 3416 :صفحة 
 
ل املزين رمحه اهلل قا .ولو قاله قائل كان مذهبا فإن طلق وإال طلق عليه السلطان واحدة .ثالثا  

قد قطع بأيه جيرب مكايه فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهذا بالقياس أوىل والتأقيت ال جيب إال  :تعاىل
  .خبرب الزم وكذا قال يف استتابة املرتد مكايه فإن تاب وإال قتل فكان أصح من قوله ثالثا

ويل أن يفيء أو يطلق إذا كان ال وإمنا قلت للسلطان أن يطلق عليه واحدة أليه كان على امل :قال 
يقدر على الفيئة إال به فإذا امتنع قدر على الطالق عنه ولزمه حكم الطالق كما يأخذ منه كل شيء 

 .وهو أحبهما إليه :وقال يف القدمي فيها قوالن أحدمها .وجب عليه إذا امتنع من أن يعطيه



قال املزين رمحه اهلل  .ق ال يكون إال منهيضيق عليه باحلبس حىت يفيء أو يطلق ألن الطال :والثاين
ويقال للذي فاء بلسايه  :قال الشافعي رمحه اهلل .ليس الثاين بشيء وما علمت أحدا قاله :تعاىل

من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإال فرقنا بينك وبينها ولو كايت حائضا أو أحرمت 
 .ا بإحالل مل يكن عليه سبيل حىت ميكن مجاعها أو حتل إصابتهامكاهنا بإذيه أو بغري إذيه فلم يأمره

 .وإذا كان املنع من قبله كان عليه أن يفيء يفء مجاع أو يفء معذور ويفء احلبس باللسان :قال

 :قال املزين رمحه اهلل .إذا آىل فحبس استوقفت به أربعة أشهر متتابعة :وقال يف موضع آخر

ممنوع هبما فإذا حسبت عليه يف املرض وكان يعجز عن اجلماع بكل  احلبس واملرض عندي سواء أليه
 :وقال يف موضعني .حال أجل املويل كان احملبوس الذي ميكنه أن تأتيه يف حبسه فيصيبها بذلك أوىل

ولو كان بينه وبينها مسرية أشهر وطلبه وكيلها مبا يلزمه هلا أمرياه أن يفيء بلسايه واملسري إليها كما 
ولو غلب على عقله مل يوقف حىت يرجع إليه عقله فإن عقل  :قال .ن فعل وإال طلق عليهميكنه فإ

هذا يؤكد أن حيسب  :قال املزين رمحه اهلل .بعد األربعة وقف مكايه فإما أن يفيء وإما أن يطلق
إن وطئت  :ولو أحرم قيل له :قال الشافعي رمحه اهلل .عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما أو ثالثا

 :د إحرامك وإن مل تفىء طلق عليك ولو آىل مث تظاهر أو تظاهر مث آىل وهو جيد الكفارة قيلفس

مل يصبين  :أيت أدخلت املنع على يفسك فإن فئت فأيت عاص وإن مل تفىء طلق عليك ولو قالت
يت بكرا وقال أصبتها فإن كايت ثيبا فالقول قوله مع ميينه ألهنا تدعي ما به الفرقة اليت هي إليه وإن كا

إمنا أحلفها أليه  :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .أريها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قوهلا مع ميينها
ولو ارتدا أو أحدمها يف األربعة األشهر أو  :قال .ميكن أن يكون مل يبالغ فرجعت العذرة حباهلا

حلاالت كلها أربعة أشهر من يوم خالعها مث راجعها أو رجع من ارتد منهما يف العدة استأيف يف هذه ا
 حل 
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له الفرج وال يشبه هذا الباب األول ألهنا يف هذا الباب كايت حمرمة كاألجنبية الشعر والنظر واحلبس   
القياس عندي أن ما حل له بالعقد  :قال املزين .ويف تلك األحوال مل تكن حمرمة بشيء غري اجلماع

ته واإليالء يلزمه مبعناه وأما من مل حتل له بعقدة األول حىت حيدث يكاحا األول فحكمه حكم امرأ
وأقل ما يكون به  :قال .جديدا فحكمه مثل األمي تزوج فال حكم لإليالء يف معناه املشبه ألصله
ال أقدر على افتضاضها أجل  :املويل فائتا يف الثيب أن يغيب احلشفة ويف البكر ذهاب العذرة فإن قال

عنني ولو جامعها حمرمة أو حائضا أو هو حمرم أو صائم خرج من حكم اإليالء ولو آىل مث جن أجل ال
فأصاهبا يف جنويه أو جنوهنا خرج من اإليالء وكفر إذا أصاهبا وهو صحيح ومل يكفر إذا أصاهبا وهو 

نويه جعل فعل اجملنون يف ج :قال املزين رمحه اهلل .جمنون ألن القلم عنه مرفوع يف تلك احلال
إذا خرج من اإليالء يف جنويه باإلصابة  :قال املزين رمحه اهلل .كالصحيح يف خروجه من اإليالء

 .فكيف ال يلزمه الكفارة ولو مل يلزمه الكفارة ما كان حايثا وإذا مل يكن حايثا مل خيرج من اإليالء

حاكم إلينا وحكم اهلل تعاىل  والذمي كاملسلم فيما يلزمه من اإليالء إذا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آىل منها  :قال يف كتاب اجلزية .على العباد واحد

أو تظاهر حكمت عليه يف ذلك حكمي على املسلمني ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على اإلمام 
هذا أشبه القولني به ألن تأويل  :قال املزين رمحه اهلل .أن حيكم على املطلوب وإن مل يرض حبكمه

حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون  أن جترى عليهم أحكام   :قول اهلل عز وجل عنده
وإذا كان العريب يتكلم بألسنة العجم وآىل بأي لسان كان منها فهو مول يف احلكم  :قال .اإلسالم

ء فالقول قوله مع ميينه ولو آىل مث ما عرفت ما قلت وما أردت إيال :وإن كان يتكلم بأعجمية فقال
آىل فإن حنث يف األوىل والثايية مل يعد عليه اإليالء وإن أراد باليمني الثايية األوىل فكفارة واحدة وإن 

وقد زعم من خالفنا يف الوقف أن الفيئة فعل حيدثه بعد اليمني يف األربعة  .أراد غريها فأحب كفارتني
ر بلسايه وزعم أن عزمية الطالق ايقضاء أربعة أشهر بغري فعل حيدثه وقد األشهر إما جبماع أو يفء معذو

أرأيت أن لو عزم أن ال يفيء يف األربعة األشهر أيكون  :ذكرمها اهلل تعاىل بال فصل بينهما فقلت له
فكيف يكون ايقضاء األربعة األشهر طالقا بغري عزم وال  :قلت .ال حىت يطلق :طالقا قال

  .إحداث شيء مل يكن
  



 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 
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 باب إيالء اخلصي غري اجملبوب واجملبوب  

وإذا آىل اخلصي من امرأته فهو كغري اخلصي إذا بقي من ذكره ما ينال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
من املرأة ما يبلغ الرجل حىت يغيب احلشفة وإن كان جمبوبا قيل له ىفء بلسايك ال شيء عليك غريه به 

قال  .وال إيالء على اجملبوب أليه ال يطيق اجلماع أبدا :وقال يف اإلمالء .أليه ممن ال جيامع مثله
ء فهذا بقوله أوىل إذا مل جنعل ليمينه معىن ميكن أن حينث به سقط اإليال :املزين رمحه اهلل تعاىل

ولو آىل صحيحا مث جب ذكره كان هلا اخليار مكاهنا يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عندي
  .املقام معه أو فراقه

  
 كتاب الظهار  

قال اهلل  :باب من جيب عليه ومن ال جيب عليه من كتايب ظهار قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهلل 
قال الشافعي كل زوج جاز طالقه وجرى  .اهرون من يسائهم  اآليةوالذين يظ  :تبارك وتعاىل

عليه احلكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أو عبدا أو ذميا ويف امرأته دخل هبا أو مل يدخل يقدر 
على مجاعها أو ال يقدر بأن تكون حائضا أو حمرمة أو رتقاء أو صغرية أو يف عدة ميلك رجعتها فذلك 

ينبغي أن يكون معىن قوله يف اليت ميلك رجعتها أن ذلك يلزمه إن  :املزين رمحه اهلل قال .كله سواء
لو تظاهر منها مث أتبع التظهري طالقا ملك فيه الرجعة فال حكم لإليالء حىت يرجتع  :راجعها أليه يقول

ويف هذا  فإذا ارجتع رجع حكم اإليالء وقد مجع الشافعي رمحه اهلل بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان
ولو تظاهر من امرأته وهي أمة مث اشتراها فسد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ملا وصفت بيان



النكاح والظهار حباله ال يقرهبا حىت يكفر ألهنا لزمته وهي زوجة وال يلزم املغلوب على عقله إال من 
قال املزين  .يلزمه أحدمها يلزمه واآلخر ال :يف ظهار السكران قوالن :وقال يف القدمي .سكر

قال املزين  .يلزمه أوىل وأشبه بأقاويله وال يلزمه أشبه باحلق عندي إذا كان ال مييز :رمحه اهلل تعاىل
وعلة جواز الطالق عنده إرادة املطلق وال طالق عنده على مكره الرتفاع إرادته  :رمحه اهلل

أليه أدخل ذلك على يفسه  :إن قيلوالسكران الذي ال يعقل معىن ما يقول ال إرادة له كالنائم ف
أو ليس وإن أدخله على يفسه فهو يف معىن ما أدخله على غريه من ذهاب عقله وارتفاع  :قيل

 ولو افترق حكمهما يف املبىن الواحد الختالف يسبته من يفسه ومن غريه  .إرادته
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 .جوز بذلك طالق بعض اجملاينيالختلف حكم من جن بسبب يفسه وحكم من جن بسبب غريه في  

وكذلك فرض الصالة يلزم النائم  :قيل .ففرض الصالة يلزم السكران وال يلزم اجملنون :فإن قيل
ال جيوز أليه ال  :فإن قيل .وال يلزم اجملنون فهل جييز طالق النوم لوجوب فرض الصالة عليهم

ال تقربوا الصالة وأيتم   :قال اهلل تعاىل .وكذلك طالق السكران أليه ال يعقل :يعقل قيل
سكارى حىت تعلموا ما تقولون  فلم تكن له صالة حىت يعلمها ويريدها وكذلك ال طالق له وال ظهار 
حىت يعلمه ويريده وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وحيىي بن سعيد والليث 

ارتد سكران مل يستتب يف سكره ومل  إذا :وقد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بن سعد وغريهم
ويف ذلك دليل أن ال حكم لقوله ال أتوب أليه ال يعقل ما يقول  :قال املزين رمحه اهلل .يقتل فيه

  .فكذلك هو يف الطالق والظهار ال يعقل ما يقول فهو أحد قوليه يف القدمي

إيالء عليه يوقف له ال يكون ولو تظاهر منها مث تركها أكثر من أربعة أشهر فهو متظاهر وال  :قال 
املتظاهر به موليا وال املوىل باإليالء متظاهرا وهو مطيع هلل تعاىل بترك اجلماع يف الظهار عاص له لو 

جامع قبل أن يكفر وعاص باإليالء وسواء كان مضارا بترك الكفارة أو غري مضار إال أيه يأمث بالضرار 
ضرارا وال حيكم عليه حبكم اإليالء وال حبال حكم اهلل عما كما يأمث لو آىل أقل من أربعة أشهر يريد 



وال ظهار  .أيزل فيه ولو تظاهر يريد طالقا كان طالقا أو طلق يريد ظهارا كان طالقا وهذه أصول
يؤلون   :والذين يظاهرون من يسائهم  كما قال  :من أمة وال أم ولد ألن اهلل عز وجل يقول

م  فعقلنا عن اهلل عز وجل أهنا ليست من يسائنا وإمنا يساؤيا أزواجنا من يسائهم  والذين يرمون أزواجه
  .ولو لزمها واحد من هذه األحكام لزمها كلها

 :فإن قال :أيت علي كظهر أمي :الظهار أن يقول الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل 

سك أو ظهرك أو فرجك أو رأ :وإن قال .أيت مين أو أيت معي كظهر أمي وما أشبه فهو ظهار
كبدن أمي أو كرأس أمي أو  :جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا ولو قال

كأمي أو مثل أمي وأراد الكرامة فال  :ولو قال .كيدها كان هذا ظهارا ألن التلذذ بكل أمه حمرم
علي كظهر أيت  :وإن قال .ال يية يل فليس بظهار :ظهار وإن أراد الظهار فهو ظهار وإن قال

حيرم   :امرأة حمرمة من يسب أو رضاع قامت يف ذلك مقام األم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وحفظي وغريي عنه ال يكون  :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .من الرضاع ما حيرم من النسب  

 متظاهرا مبن كايت حالال يف حال مث حرمت بسبب كما حرمت يساء اآلباء وحالئل 
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ويلزم احلنث بالظهار كما  :قال .األبناء بسبب وهو ال جيعل هذا ظهارا وال يف قوله كظهر أيب  

إذا يكحتك فأيت علي كظهر أمي فنكحها مل  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .يلزم بالطالق
 يف احملرم ويروى مثل ما يكن متظاهرا ألن التحرمي إمنا يقع من النساء على من حل له وال معىن للتحرمي

أيت طالق  :ولو قال .قلت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث علي وابن عباس وغريهم وهو القياس
كظهر أمي إال أيك حرام  :كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق أليه صرح بالطالق فال معىن لقوله

 :ظهار ولو قال ألخرىأيت علي كظهر أمي يريد الطالق فهو  :ولو قال .بالطالق كظهر أمي

قد أشركتك معها أو أيت شريكتها أو أيت كهي ومل ينو ظهارا مل يلزمه ألهنا تكون شريكتها يف أهنا 
ولو ظاهر من أربع يسوة له بكلمة واحدة فقال يف  :قال .زوجة له أو عاصية أو مطيعة له كهي



احدة كفارة كما يطلقهن معا كتاب الظهار اجلديد ويف اإلمالء على مسائل مالك أن عليه يف كل و
ليس عليه إال كفارة واحدة ألهنا ميني مث رجع إىل  :وقال يف الكتاب القدمي .بكلمة واحدة

ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل  :قال الشافعي رمحه اهلل .قال املزين وهذا بقوله أوىل .الكفارات
يكون عليه يف كل تطليقة تطليقة ولو  واحدة ظهارا غري اآلخر قبل يكفر فعليه بكل تظاهر كفارة كما

أردت ظهارا واحدا فهو واحد كما لو تابع بالطالق كان كطلقة واحدة ولو  :قاهلا متتابعا فقال
إذا تظاهرت من فالية األجنبية فأيت علي كظهر أمي فتظاهر من األجنبية مل يكن عليها ظهار  :قال

  .كما لو طلق أجنبية مل يكن طالقا
  

 ID ' '   لعرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت ا
 بلفظ املذكر 

  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يس يف كالمه تصريح بنقله يعميتوقف فيه إذ ل  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  



 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجي  
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 باب ما يوجب على املتظاهر الكفارة  

من كتايب الظهار قدمي وجديد وما دخله من اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى والشافعي رمحة اهلل  
 .مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة  اآلية  :قال اهلل تبارك وتعاىل :عليهم قال الشافعي رمحه اهلل

أيه إذا أتت على املتظاهر مدة بعد القول  .والذي عقلت مما مسعت يف  يعودون ملا قالوا  اآلية :قال
بالظهار مل حيرمها بالطالق الذي حنرم به وجبت عليه الكفارة كأهنم يذهبون إىل أيه إذا أمسك ما حرم 

  .ن هذاعلى يفسه فقد عاد ملا قال فخالفه فأحل ما حرم وال أعلم معىن أوىل به م

ومعىن قول اهلل  .ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت :قال 
من قبل أن يتماسا  وقت ألن يؤدي ما وجب عليه قبل املماسة حىت يكفر وكان   :تبارك وتعاىل

والتلذذ احتياطا عقوبة مكفرة لقول الزور فإذا منع اجلماع أحببت أن مينع القبل  -واهلل أعلم  -هذا 
أد الصالة يف وقت كذا وقبل وقت كذا فيذهب  :حىت يكفر فإن مس مل تبطل الكفارة كما يقال له

الوقت فيؤديها بعد الوقت ألهنا فرضه ولو أصاهبا وقد كفر بالصوم يف ليل الصوم مل ينتقض صومه 
ماع ولو تظاهر وأتبع ومضى على الكفارة ولو كان صومه ينتقض باجلماع مل جتزئه الكفارة بعد اجل

الظهار طالقا حتل فيه قبل زوج ميلك الرجعة أو ال ميلكها مث راجعها فعليه الكفارة ولو طلقها ساعة 
هذا  :قال املزين رمحه اهلل .يكحها ألن مراجعته إياها بعد الطالق أكثر من حبسها بعد الظهار
 :وقد قال يف هذا الكتاب .يدخالف أصله كل يكاح جديد مل يعمل فيه طالق وال ظهار إال جد

لو تظاهر منها مث أتبعها طالقا ال ميلك الرجعة مث يكحها مل يكن عليه كفارة ألن هذا ملك غري األول 



الذي كان فيه الظهار ولو جاز أن يظاهر منها فيعود عليه الظهار إذا يكحها جاز ذلك بعد ثالث 
ذا أشبه بأصله وأوىل بقوله والقياس أن كل ه :قال املزين رمحه اهلل .وزوج غريه وهكذا اإليالء

حكم كان يف ملك فإذا زال ذلك زال ما فيه من احلكم فلما زال ذلك النكاح زال ما فيه من الظهار 
ولو تظاهر منها مث العنها مكايه بال فصل سقط الظهار ولو كان حبسها قدر ما  :قال .واإليالء

لو  :وقال يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى .ميكنه اللعان فلم يالعن كايت عليه الكفارة
تظاهر منها يوما فلم يصبها حىت ايقضى مل يكن عليه كفارة كما لو آىل فسقطت اليمني سقط عنه 

أصل قوله أن املتظاهر إذا حبس امرأته مدة ميكنه الطالق فلم  :قال املزين رمحه اهلل .حكم اليمني
 يطلقها فيها فقد عاد 
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ووجبت عليه الكفارة وقد حبسها هذا بعد التظاهر يوما ميكنه الطالق فيه فتركه فعاد إىل استحالل   

أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطالق  .لو مات :ما حرم فالكفارة الزمة له يف معىن قوله وكذا قال
ن وطئت قبل الكفارة إ :ولو تظاهر وآىل قيل :قال الشافعي رمحه اهلل .فلم يطلق فعليه الكفارة

أيا أعتق أو أطعم مل منهلك  :خرجت من اإليالء وأمثت وإن ايقضت أربعة أشهر وقفت فإن قلت
أصوم قيل إمنا أمرت بعد األربعة بأن تفيء أو تطلق فال  :أكثر مما ميكنك اليوم وما أشبهه وإن قلت

  .جيوز أن جيعل لك سنة

فتحرير   :قال اهلل تعاىل يف الظهار :افعي رمحه اهللوما جيزىء من الصوم وما ال جيزىء قال الش 
فإذا كان واجدا هلا أو لثمنها مل جيزئه غريها وشرط اهلل عز وجل يف رقبة القتل مؤمنة  :قال .رقبة  

كما شرط العدل يف الشهادة وأطلق الشهود يف مواضع فاستدللنا على أن ما أطلق على معىن ما شرط 
ل املسلمني على املسلمني ال على املشركني وفرض اهلل تعاىل الصدقات فلم جتز وإمنا رد اهلل تعاىل أموا

إال للمؤمنني فكذلك ما فرض اهلل من الرقاب فال جيوز إال من املؤمنني وإن كايت أعجمية وصفت 
اإلسالم فإن أعتق صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جبلية تعقل اإلشارة باإلميان أجزأته وأحب إيل أن 



يعتقها إال أن تتكلم باإلميان ولو سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت اإلسالم وصلت إال ال 
ووصفها اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل  :أهنا مل تبلغ مل جتزئه حىت تصف اإلسالم بعد البلوغ قال

ب لو امتحنها باإلقرار وأن حممدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتربأ من كل دين خالف اإلسالم وأح
ال جيزىء يف رقبة واجبة تشتري بشرط أن  :قال الشافعي رمحه اهلل .بالبعث بعد املوت وما أشبهه

تعتق ألن ذلك يضع من مثنها وال جيزىء فيها مكاتب أدى من جنومه شيئا أو مل يؤده أليه ممنوع من 
هو ال جييز بيعها وله  :ه اهلل تعاىلقال املزين رمح .بيعه وال جيزىء أم ولد يف قول من ال يبيعها

وإن أعتق عبدا له غائبا فهو على غري يقني أيه أعتق ولو اشترى من يعتق عليه  :قال .بذلك كتاب
مل جيزئه أليه عتق مبلكه ولو أعتق عبدا بينه وبني آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنه من قبل أيه مل 

معسرا عتق يصفه فإن أفاد واشترى النصف الثاين وأعتقه  يكن لشريكه أن يعتق وال يرد عتقه وإن كان
أجزأه ولو أعتقه على أن جعل له رجل عشرة ديايري مل جيزئه ولو أعتق عنه رجل عبدا بغري أمره مل جيزئه 

والوالء ملن أعتقه ولو أعتقه بأمره جبعل أو غريه أجزأه والوالء له وهذا مثل شراء مقبوض أو هبة 
 قال  .مقبوضة
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معناه عندي أن يعتقه عنه جبعل ولو أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد  :املزين  

منهما عن الكفارتني أجزآه أليه أعتق عن كل واحدة عبدا تاما يصفا عن واحدة ويصفا عن واحدة مث 
صوم فصام شهرين أخرى يصفا عن واحدة ويصفا عن واحدة فكمل فيها العتق ولو كان ممن عليه ال

عن إحدامها كان له أن جيعله عن أيهما شاء وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما أجزأه ولو كان عليه 
ثالث كفارات فأعتق رقبة ليس له غريها وصام شهرين مث مرض فأطعم ستني مسكينا ينوي جبميع هذه 

رة بأهنا لزمته ولو وجبت عليه واحدة بعينها أجزأه ألن ييته يف كل كفا .الكفارات الظهار وإن مل ينو
كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو يذر فأعتق رقبة عن أيها كان أجزأه ولو أعتقها ال ينوي 
واحدة منها مل جيزئه ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبدا عن ظهاره فإن رجع أجزأه أليه يف معىن دين 



له ولو صام يف ردته مل جيزئه ألن الصوم عمل  أداه أو قصاص أخذ منه أو عقوبة على بديه ملن وجبت
  .البدن وعمل البدن ال جيزىء إال من يكتب له

  
 باب ما جيزئ من العيوب يف الرقاب الواجبة  

مل أعلم أحدا ممن مضى من أهل العلم وال  :من كتايب الظهار قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهلل 
النقص من الرقاب ما ال جيزىء ومنها ما جيزىء فدل  ذكر يل عنه وال بقي خالف يف أن من ذوات

 -واهلل أعلم  -ذلك على أن املراد بعضها دون بعض فلم أجد يف معاين ما ذهبوا إليه ما أقول 

ومجاعة أن األغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل وال يكون العمل تاما حىت تكون يدا اململوك باطشتني 
عينا واحدة ويكون يعقل وإن كان أبكم أو أصم يعقل أو أمحق أو  ورجاله ماشيتني وله بصر وإن كان

أوىل بقوله أيه جيزىء ألن  :األخرس ال جيزىء قال املزين رمحه اهلل :ضعيف البطش قال يف القدمي
والذي جين ويفيق  :قال .أصله أن ما أضر بالعمل ضررا بينا مل جيز وإن مل يضر كذلك أجزأ

  .ىء وجيوز املريض أليه يرجى والصغري كذلكجيزىء وإن كان مطبقا مل جيز
  

 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :أليام وحدها كقولكهذا احلكم عند إرادة ا  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 من له الكفارة بالصيام  

ما يشتري به مملوكا كان له من كان له مسكن وخادم ال ميلك غريمها وال  :قال الشافعي رمحه اهلل 
أن يصوم شهرين متتابعني وإن أفطر من عذر أو غريه أو صام تطوعا أو من األيام اليت هنى صلى اهلل 

إن أفطر املريض بىن واحتج يف  :وقال يف كتاب القدمي .عليه وسلم عن صيامها استأيفهما متتابعني
رت فإذا ذهب احليض بنت وكذلك املريض إذا القاتلة اليت عليها صوم شهرين متتابعني إذا حاضت أفط

قال  .إن أفطر بىن :ومسعت الشافعي منذ دهر يقول :قال املزين رمحه اهلل .ذهب املرض بىن
وإن هذا لشبيه ألن املرض عذر وضرورة واحليض عذر وضرورة من قبل اهلل عز  :املزين رمحه اهلل

إذا صام باألهلة صام هاللني وإن كان و :قال .وجل يفطر هبما يف شهر رمضان وباهلل التوفيق
تسعة أو مثايية ومخسني وال جيزئه حىت يقدم يية الصوم قبل الدخول ولو يوى صوم يوم فأغمي عليه فيه 
مث أفاق قبل الليل أو بعده ومل يطعم أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقل فإن أغمي عليه قبل الفجر 

كل من أصبح يائما يف شهر  :قال املزين رمحه اهلل .هو يعقلمل جيزئه أليه مل يدخل يف الصوم و
ولو أغمي عليه فيه ويف يوم بعده ومل يطعم  :قال .رمضان صام وإن مل يعقله إذا تقدمت ييته

استأيف الصوم ألن يف اليوم الذي أغمي عليه فيه كله غري صائم وال جيزئه إال أن ينوي كل يوم منه 
يوم منه غري صاحبه ولو صام شهر رمضان يف الشهرين أعاد شهر على حدته قبل الفجر ألن كل 

إن اجلماع بني ظهراين الصوم يفسد  :وأقل ما يلزم من قال :قال .رمضان واستأيف شهرين
من قبل أن يتماسا  أن يزعم أن الكفارة بالصوم والعتق ال جيزئان بعد أن   :الصوم لقوله تعاىل

لتماس وشهرا بعده أطاع اهلل يف شهر وعصاه باجلماع قبل والذي صام شهرا قبل ا :قال .يتماسا
شهر يصومه وأن من جامع قبل الشهر اآلخر منهما أوىل أن جيوز من الذي عصى اهلل باجلماع قبل 

وإمنا حكمه يف الكفارات حني يكفر كما حكمه يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الشهرين معا
الصوم مث أيسر كان له أن ميضي على الصيام واالختيار له  ولو دخل يف :قال .الصالة حني يصلي

  .أن يدع الصوم ويعتق

ولو كان الصوم فرضه ما جاز اختيار إبطال الفرض والرقبة فرض وإن وجدها  :قال املزين رمحه اهلل 
ل ال غريها كما أن الوضوء باملاء فرض إذا وجده ال غريه وال خيار يف ذلك بني أمرين فال خيلو الداخ



يف الصوم إذا وجد الرقبة من أن يكون مبعناه املتقدم فال فرض عليه إال الصوم فكيف جيزئه العتق وهو 
 غري فرضه أو يكون صومه قد بطل لوجود الرقبة فال فرض إال العتق 
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ال فرض فكيف يتم الصوم فيجزئه وهو غري فرضه فلما مل خيتلفوا أيه إذا أعتق أدى فرضه ثبت أن   

عليه غريه ويف ذلك إبطال صومه كمعتدة بالشهور فإذا حدث احليض بطلت الشهور وثبت حكم 
احليض عليها وملا كان وجود الرقبة يبطل صوم الشهرين كان وجودها بعد الدخول يف الشهور يبطل ما 

وقد قال  .بقي من الشهور ويف ذلك دليل أيه إذا وجد الرقبة بعد الدخول بطل ما بقي من الشهرين
زعم يف األمة تعتق وقد دخلت يف العدة أهنا ال تكون يف عدهتا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل هبذا املعىن

مث  .حرة وتعتد أمة ويف املسافر يدخل يف الصالة مث يقيم ال يكون يف بعض صالته مقيما ويقصر
 :ولو قال لعبده .قفهذا معىن ما قلت وباهلل التوفي :قال املزين .وهذا أشبه بالقياس :قال

أيت حر الساعة عن ظهاري إن تظهرته كان حرا لساعته ومل جيزئه أن يتظهر أليه مل يكن ظهار ومل 
  .يكن سبب منه

  
 باب الكفاراة بالطعام  

فيمن تظهر ومل جيد رقبة ومل يستطع  :من كتايب ظهار قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
رين متتابعني مبرض أو علة ما كايت أجزأه أن يطعم وال جيزئه أقل من حني يريد الكفارة صوم شه

ستني مسكينا كل مسكني مدا من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعريا أو أرزا أو سلتا أو مترا أو 
زبيبا أو أقطا وال جيزئه أن يعطيهم مجلة ستني مدا أو أكثر ألن أخذهم الطعام خيتلف فال أدري لعل 

أقل وغريه أكثر مع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا سن مكيلة طعام يف كل ما أمر به  أحدهم يأخذ
من كفارة وال جيزئه أن يعطيهم دقيقا وال سويقا وال خبزا حىت يعطيهموه حبا وسواء منهم الصغري 

قال  .سالموالكبري وال جيوز أن يعطيه من تلزمه يفقته وال عبدا وال مكاتبا وال أحدا على غري دين اإل
وهذا  :قال املزين رمحه اهلل .لو علم بعد إعطائه أيه غين أجزأه مث رجع إىل أيه ال جيزئه :يف القدمي



أقيس أليه أعطى من مل يفرضه اهلل تعاىل له بل حرمه عليه واخلطأ عنده يف األموال يف حكم العمد إال 
املسيس ألهنا يف معىن الكفارة قبلها ولو  ويكفر بالطعام قبل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف املأمث

أعطى مسكينا مدين مدا عن ظهاره ومدا عن اليمني أجزأه ألهنما كفارتان خمتلفتان وال جيوز أن يكفر 
إال كفارة كاملة من أي الكفارات كفر وكل الكفارات مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ختتلف ويف 

 عليه وسلم وسنة يبيه صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على أيه مبد فرض اهلل على لسان رسول اهلل صلى اهلل
 النيب صلى اهلل عليه وسلم 
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مدا لكل مسكني حلديث  :وإمنا قلت .وكيف يكون مبد من مل يولد يف عهده أو مد أحدث بعده  

لم بعرق فيه مخسة عشر صاعا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املكفر يف رمضان فإيه أيت صلى اهلل عليه وس
وقد أعلمه أن عليه إطعام ستني مسكينا فهذا مدخله وكايت الكفارة  .كفر به    :فقال للمكفر

املد رطالن  :وقال بعض الناس .بالكفارة أشبه يف القياس من أن يقيسها على فدية يف احلج
س بدار اهلجرة وما ينبغي ألحد أن باحلجازي وقد احتججنا فيه مع أن اآلثار على ما قلنا فيه وأمر النا

لو أعطى مسكينا واحدا طعام ستني مسكينا يف ستني  :يكون أعلم هبذا من أهل املدينة وقالوا أيضا
لئن أجزأه يف كل يوم وهو واحد ليجزئه يف مقام واحد فقيل  :قال الشافعي رمحه اهلل .يوما أجزأه

دل منكم  شرطان عدد وشهادة فأيا أجيز وأشهدوا ذوي ع  :أرأيت لو قال قائل قال اهلل :له
الشهادة دون العدد فإن شهد اليوم شاهد مث عاد لشهادته فهي شهادتان فإن قال ال حىت يكويا شاهدين 

  .فكذلك ال حىت يكويوا ستني مسكينا

لو أطعمه أهل الذمة أجزأه فإن أجزأ يف غري املسلمني وقد أوصى اهلل تبارك وتعاىل  :وقال أيضا 
لو غداهم أو عشاهم وإن  :ري فلم ال جيزىء أسري املسلمني احلريب واملستأمنون إليهم وقالباألس

تفاوت أكلهم فأشبعهم أجزأ وإن أعطاهم قيمة الطعام عرضا أجزأ فإيه إن ترك ما يصت السنة من 
طى املكيلة فأطعم ستني صبيا أو رجاال مرضى أو من ال يشبعهم إال أضعاف الكفارة فما يقول إذا أع



عرضا مكان املكيلة لو كان موسرا يعتق رقبة فيتصدق بقيمتها فإن أجاز هذا فقد أجاز اإلطعام وهو 
قادر على الرقبة وإن زعم أيه ال جيوز إال رقبة فلم جوز العرض وإمنا السنة مكيلة طعام معروفة وإمنا 

  .يلزمه يف قياس هذا أن حييل الصوم وهو مطيق له إىل الضد
  

 ID ' '   يدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ف
 ترد واقتصر 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
  واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن صمنا مخسة كما  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  

   
 

 3427 :صفحة 
 
   

 خمتصر من اجلامع من كتايب لعان جديد وقدمي  



قال  :وفيما دخل فيهما من الطالق من أحكام القرآن ومن اختالف احلديث قال الشافعي رمحه اهلل 
أن غضب اهلل   :والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أيفسهم إىل قوله  :اهلل تعاىل

فكان بينا واهلل أعلم يف كتابه أيه أخرج الزوج من قذف املرأة  :عليها إن كان من الصادقني  قال
لى بالتعاية كما أخرج قاذف احملصنة غري الزوجة بأربعة شهود مما قذفها به ويف ذلك داللة أن ليس ع

 :قال .الزوج أن يلتعن حىت تطلب املقذوفة كما ليس على قاذف األجنبية حد حىت تطلب حدها

وملا مل خيص اهلل أحدا من األزواج دون غريه ومل يدل على ذلك سنة وال إمجاع كان على كل زوج 
 جاز طالقه ولزمه الفرض وكذلك كل زوجة لزمها الفرض ولعاهنم كلهم سواء ال خيتلف القول فيه

زيت أو رأيتها تزين أو يا زايية  :والفرقة ويفي الولد وختتلف احلدود ملن وقعت له وعليه وسواء قال
  .كما يكون ذلك سواء إذا قدف أجنبية

ولو جاءت حبمل وزوجها صيب دون  :وقال يف كتاب النكاح والطالق إمالء على مسائل مالك 
وإن كان ابن عشر سنني وأكثر وكان ميكن أن يولد له  العشر مل يلزمه ألن العلم حييط أيه ال يولد ملثله

كان له حىت يبلغ فينفيه بلعان أو ميوت قبل البلوغ فيكون ولده ولو كان بالغا جمبوبا كان له إال أن 
قذفتك وعقلي ذاهب فهو قاذف إال أن  :ولو قال .ينفيه بلعان ألن اللعن ال حييط أيه ال حيمل له

ال يالعن  :يالعن األخرس إذا كان يعقل اإلشارة وقال بعض الناسيعلم أن ذلك يصيبه فيصدق و
وأصمتت أمامة بنت أيب العاص فقيل هلا لفالن  :قال .وإن طلق وباع بإمياء أو بكتاب يفهم جاز

ولو كايت مغلوبة على  :قال .كذا ولفالن كذا فأشارت أن يعم فرفع ذلك فرأيت أهنا وصية
لولد إن ايتفى منه وال حتد ألهنا ليست ممن عليه احلدود ولو طلبه عقلها فالتعن وقعت الفرقة ويفى ا

وليها أو كايت امرأته أمة فطلبه سيدها مل يكن لواحد منهما فإن ماتت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليها 
كان عليه أن يلتعن أو حيد للحرة البالغة ويعزر لغريها ولو التعن وأبني اللعان فعلى احلرة البالغة احلد 

ململوكة يصف احلد ويفي يصف سنة وال لعان على الصبية أليه ال حد عليها وال أجرب الذمية على وا
قال املزين  .اللعان إال أن ترغب يف حكمنا فتلتعن فإن مل تفعل حددياها إن ثبتت على الرضا حبكمنا

ت عليها فأبت أوىل به أن حيدها ألهنا رضيت ولزمها حكمنا ولو كان احلكم إذا ب :رمحه اهلل تعاىل
الرضا به سقط عنها مل جير عليها حكمنا أبدا ألهنا تقدر إذا لزمها باحلكم ما تكره أن ال تقيم على 

 الرضا ولو قدر اللذان حكم النيب 
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 .صلى اهلل عليه وسلم عليهما بالرجم من اليهود على أن يرمجهما بترك الرضا لفعال إن شاء اهلل تعاىل  

إن أبت أن تالعن حددياها ولو كايت  :يف اإلمالء يف النكاح والطالق على مسائل مالك :وقال
امرأته حمدودة يف زيا فقذفها بذلك الزيا أو بزيا كان يف غري ملكه عزر إن طلبت ذلك ومل يلتعن وإن 

مل  أيكر أن يكون قذفها فجاءت بشاهدين العن وليس جحوده القذف إكذابا لنفسه ولو قذفها مث بلغ
يكن عليه حد وال لعان ولو قذفها يف عدة ميلك رجعتها فيها فعليه اللعان ولو بايت فقذفها بزيا يسبه 

فلم العنت  :إىل أيه كان وهي زوجته حد وال لعان إال أن ينفي به ولدا أو محال فيلتعن فإن قيل
فكذلك العنت  كما أحلقت الولد ألهنا كايت زوجته :قيل .بينهما وهي بائن إذا ظهر هبا محل

بينهما ألهنا كايت زوجته أال ترى أهنا إن ولدت بعد بينويتها كهي وهي حتته وإذا يفى رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم الولد وهي زوجة فإذا زال الفراش كان الولد بعد ما تبني أوىل أن ينفى أو يف مثل حاله 

يا زايية بنت الزايية  :لو قال هلاو .أصابك رجل يف دبرك حد أو العن :ولو قال .قبل أن تبني
وأمها حرة مسلمة فطلب حد أمها مل يكن ذلك هلا وحد ألمها إذا طلبته أو وكيلها والتعن المرأته فإن 

أيا  :مل يفعل حبس حىت يربأ جلده فإذا برأ حد إال أن يلتعن ومىت أىب اللعان فحددته إال سوطا مث قال
لده فإذا برأ حد إال أن يلتعن ومىت أىب اللعان فحددته إال ألتعن قبلت رجوعه وال شيء حىت يربأ ج

أيا ألتعن قبلت رجوعه وال شيء له فيما مضى من الضرب كما يقذف األجنبية  :سوطا مث قال
أيا آيت هبم فيكون ذلك له وكذلك املرأة إذا  :ال آيت بشهود فيضرب بعض احلد مث يقول :ويقول

كيف العنت بينه وبني  :وقال قائل .أيا ألتعن قبلنا :مل تلتعن فضربت بعض احلد مث تقول
قال النيب صلى اهلل  :والذين يرمون أزواجهم  فقلت له  :منكوحة يكاحا فاسدا بولد واهلل يقول

الولد للفراش وللعاهر احلجر  فلم خيتلف املسلمون أيه مالك اإلصابة بالنكاح الصحيح   :عليه وسلم
والزيا ال يلحق به النسب وال يكون به مهر  :قلت .فراشيعم هذا ال :قال .أو ملك اليمني

فإذا حدثت يازلة ليست بالفراش الصحيح وال الزيا الصريح  :قلت .يعم :وال يدرأ فيه حد قال



فقد  :قلت .يعم :وهو النكاح الفاسد أليس سبيلها أن يقيسها بأقرب األشياء هبا شبها قال
حيح يف إثبات الولد وإلزام املهر وإجياب العدة فكذلك أشبه الولد عن وطء بشبهة الولد عن يكاح ص

ال يالعن إال حران مسلمان ليس واحد منهما  :وقال بعض الناس .يشتبهان يف النفي باللعان
 حمدودا يف قذف وترك ظاهر القرآن واعتل بأن اللعان شهادة وإمنا هو ميني ولو كان شهادة ما 
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فسه ولكايت املرأة على النصف من شهادة الرجل وال كان على شاهد ميني وملا جاز أن يشهد أحد لن  

فكذلك العبدان  :قيل .قد يتوبان فيجوزان :جاز التعان الفاسقني ألن شهادهتما ال جتوز فإن قيل
الصاحلان قد يعتقان فيجوزان مكاهنما والفاسقان لو تابا مل يقبال إال بعد طول مدة خيتربان فيها فلزمهم 

  .أن جييزوا لعان األعميني النحيفني ألن شهادهتما عندهم ال جتوز أبدا كما ال جتوز شهادة احملدودين
  
 باب أين يكون اللعان  

فإذا  :قال .روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه العن بني الزوجني على املنرب :قال الشافعي 
باملدينة فعلى املنرب أو ببيت املقدس ففي مسجده العن احلاكم بينهما يف مكة فبني املقام والبيت أو 

ويبدأ فيقيم الرجل قائما واملرأة جالسة فيلتعن مث يقيم املرأة قائمة فتلتعن إال  :قال .وكذا كل بلد
أن تكون حائضا فعلى باب املسجد أو كايت مشركة التعنت يف الكنيسة وحيث تعظم وإن شاءت 

فال   :ضرته إال أهنا ال تدخل املسجد احلرام لقول اهلل تعاىلاملشركة أن حتضره يف املساجد كلها ح
إذا جعل للمشركة أن حتضره يف  :قال املزين رمحه اهلل .يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا  

وإن كايا  :قال .املسجد وعسى هبا مع شركها أن تكون حائضا كايت املسلمة بذلك أوىل
  .العن بينهما يف جملس احلكممشركني وال دين هلما حتاكما إلينا 

  
 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي

 سقوط املعدود أو 



  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 اة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرو  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 ال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إ  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  

   
 

 3430 :صفحة 
 
   

 باب سنة اللعان ويفي الولد وإحلاقه باألم وغري ذلك  



ك عن أخربيا مال :من كتايب لعان جديد وقدمي ومن اختالف احلديث قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجال العن امرأته يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم وايتفى من 

فكايت  :وقال سهل وابن شهاب .ولدها ففرق صلى اهلل عليه وسلم بينهما وأحلق الولد باملرأة
 :قال .ق الزوجومعىن قوهلما فرقة بال طال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تلك سنة املتالعنني

وإذا قال صلى اهلل  :قال .وتفريق النيب صلى اهلل عليه وسلم غري فرقة الزوج إمنا هو تفريق حكم
اهلل يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب  فحكم على الصادق والكاذب حكما   :عليه وسلم

ها  فجاءت به وإن جاءت به أديعج فال أراه إال قد صدق علي  :واحدا وأخرجهما من احلد وقال
فأخرب النيب صلى اهلل  .إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل    :على النعت املكروه فقال عليه السالم

عليه وسلم أيه مل يستعمل داللة صدقه عليها وحكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الوالة أوىل أن ال 
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف حديث  .يستعمل داللة يف مثل هذا املعىن وال يقضي إال بالظاهر أبدا

أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس   :أيه ملا يزلت آية املتالعنني قال صلى اهلل عليه وسلم :ذكره
منهم فليست من اهلل يف شيء ولن يدخلها اهلل جنته وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل 

  .  منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين
  

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عشر عليها تسعة) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  



 ف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل والقول جبواز حذ (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  

   
 

 3431 :صفحة 
 
   

 باب كيف اللعان  

وملا حكى سهل شهود املتالعنني  :من كتاب اللعان والطالق وأحكام القرآن قال الشافعي رمحه اهلل 
عمر رضي اهلل عنهما استدللنا على أن اللعان ال يكون إال مبحضر من طائفة من مع حداثته وحكاه ابن 

املؤمنني أليه ال حيضر أمرا يريد النيب صلى اهلل عليه وسلم ستره وال حيضره إال وغريه حاضر له وكذلك 
م وهذا مجيع حدود الزيا يشهدها طائفة من املؤمنني أقلهم أربعة أليه ال جيوز يف شهادة الزيا أقل منه

ويف حكاية من حكى  .وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني    :يشبه قول اهلل تعاىل يف الزاييني
اللعان عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مجلة بال تفسري دليل على أن اهلل تعاىل ملا يصب اللعان حكاية يف 

عاىل يف القرآن واللعان أن يقول كتابه فإمنا العن صلى اهلل عليه وسلم بني املتالعنني مبا حكى اهلل ت
قل أشهد باهلل إين ملن الصادقني فيما رميت به زوجيت فالية بنت فالن من الزيا ويشري  :اإلمام للزوج

إليها إن كايت حاضرة مث يعود فيقوهلا حىت يكمل ذلك أربع مرات مث يقفه اإلمام ويذكره اهلل تعاىل 



بلعنة اهلل فإن رآه يريد أن ميضي أمر من يضع يده إين أخاف إن مل تكن صدقت أن تبوء  :ويقول
 :إن قولك وعلي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبني موجبة فإن أىب تركه وقال قل :على فيه ويقول

وإن قذفها بأحد يسميه بعينه  .وعلي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبني فيما رميت به فالية من الزيا
إين ملن الصادقني فيما رميتها به من الزيا بفالن أو فالن  :هادةواحدا أو اثنني أو أكثر قال مع كل ش

وعلي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبني فيما رميتها به من الزيا بفالن أو  :وفالن وقال عند االلتعان
وإن كان معها ولد فنفاه أو هبا محل فايتفى منه قال مع كل شهادة أشهد باهلل  :قال .بفالن وفالن
وإن  :قني فيما رميتها به من الزيا وإن هذا الولد ولد زيا ما هو مين وإن كان محال قالإين ملن الصاد

هذا احلمل إن كان هبا محل حلمل من زيا ما هو مين فإن قال هذا فقد فرغ من االلتعان فإن أخطأ 
عيد إن أردت يفيه أعدت اللعان وال ت :اإلمام فلم يذكر يفي الولد أو احلمل يف اللعان قال للزوج

املرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كايت فرغت منه بعد التعان الزوج وإن أخطأ وقد قذفها برجل ومل 
وقال يف كتاب الطالق من  .يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإال حد له إن مل يلتعن

وج يرمي املرأة بالقذف وملا حكم اهلل تعاىل على الز :أحكام القرآن ويف اإلمالء على مسائل مالك
 ومل يستثن أن يسمي من يرميها به أو مل يسمه ورمى العجالن امرأته بابن عمه أو بابن عمها شريك بن 
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 :وقال يف الطالق من أحكام القرآن .السحماء وذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم أيه رآه عليها  

رمي باملرأة فاستدللنا على أن الزوج إذا التعن مل يكن على فالتعن ومل حيضر صلى اهلل عليه وسلم امل
الزوج للذي قذفه بامرأته حد ولو كان له ألخذه له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولبعث إىل املرمي 

وسأل النيب صلى  :وقال يف اإلمالء على مسائل مالك .فسأله فإن أقر حد وإن أيكر حد له الزوج
 .فأيكر فلم حيلفه ومل حيده بالتعان غريه ومل حيد العجالين القادف له بامسه اهلل عليه وسلم شريكا

 :ليس لإلمام إذا رمى رجل بزيا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك أليه اهلل يقول :يف اللعان :وقال

  :وال جتسسوا  فإن شبه على أحد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أييسا إىل امرأة رجل فقال 



فت فارمجها  فتلك امرأة ذكر أبو الزاين هبا أهنا زيت فكان يلزمه أن يسأل فإن أقرت حدت إن اعتر
وملا كان  :قال .وسقط احلد عمن قذفها وإن أيكرت حد قاذفها وكذلك لو كان قاذفها زوجها

أن  القاذف المرأته إذا التعن لو جاء املقذوف بعينه مل يؤخذ له احلد مل يكن مبسألة املقذوف معىن إال
يسأل ليحد ومل يسأله صلى اهلل عليه وسلم وإمنا سأل املقذوفة واهلل عز وجل أعلم للحد الذي يقع هلا 
إن مل تقر بالزيا ومل يلتعن الزوج وأي الزوجني كان أعجميا التعن بلسايه بشهادة عدلني يعرفان لسايه 

شارة وإن ايطلق لسايه بعد وأحب إيل أن لو كايوا أربعة وإن كان أخرس يفهم اإلشارة التعن باإل
 -وتشري إليه إن كان حاضرا  -أشهد باهلل أن زوجي فاليا  :مث تقام املرأة فتقول .اخلرس مل يعد

ملن الكاذبني فيما رماين به من الزيا مث تعود حىت تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت وقفها اإلمام 
إن مل تكوين صادقة يف أميايك فإن رآها احذري أن تبوئي بغضب من اهلل  :وذكرها اهلل تعاىل وقال

قويل وعلي  :متضي وحضرهتا امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن مل حتضرها ورآها متضي قال هلا
وإمنا  :قال .فإذا قالت ذلك فقد فرغت .غضب اهلل إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزيا

ضي اهلل عنهما حكى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أمرت بوقفهما وتذكريمها اهلل ألن ابن عباس ر
وملا ذكر  .إهنا موجبة    :رجال حني العن بني املتالعنني أن يضع يده على فيه يف اخلامسة وقال

اهلل تعاىل الشهادات أربعا مث فصل بينهن باللعنة يف الرجل والغضب يف املرأة دل على حال افتراق اللعان 
ة والغضب بعد الشهادة موجبان على من أوجبا عليه بأن جيترىء على القول أو والشهادات وأن اللعن

الفعل مث على الشهادة باهلل باطال مث يزيد فيجترىء على أن يلتعن وعلى أن يدعو بلعنة اهلل فينبغي لإلمام 
  .إذا عرف من ذلك ما جهال أن يقفهما يظرا هلما بداللة الكتاب والسنة
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 باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ويفي الولد وحد املرأة  



فإذا أكمل الزوج الشهادة وااللتعان فقد زال  :من كتابني قدمي وجديد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فراش امرأته وال حتل له أبدا حبال وإن أكذب يفسه التعنت أو مل تلتعن وإمنا قلت هذا ألن النيب صلى 

 :وقال يف املطلقة ثالثا .ال سبيل لك عليها  ومل يقل حىت تكذب يفسك  :عليه وسلم قال اهلل

الولد للفراش  وكايت فراشا مل جيز أن   :حىت تنكح زوجا غريه  وملا قال عليه الصالة والسالم 
م إذ ينفي الولد عن الفراش إال بأن يزول الفراش وكان معقوال يف حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

أحلق الولد بأمه أيه يفاه عن أبيه وإن يفيه عنه بيمينه بالتعايه ال بيمني املرأة على تكذيبه بنفيه ومعقول 
يف إمجاع املسلمني أن الزوج إذا أكذب يفسه حلق به الولد وجلد احلد إذ ال معىن للمرأة يف يفسه وأن 

ني الزوج ويفي الولد وإحلاقه والدليل املعىن للزوج فيما وصفت من يفيه وكيف يكون هلا معىن يف مي
ليس هو منك إمنا استعرته مل يكن قوهلا  :على ذلك ما ال خيتلف فيه أهل العلم من أن األم لو قالت

هو  :شيئا إذا عرف أهنا ولدته على فراشه إال بلعان ألن ذلك حق للولد دون األم وكذلك لو قال
 ترى أن حكم الولد يف النفي واإلثبات إليه دون أمه بل زييت فهو من زيا كان ابنه أال :ابين وقالت

صدق إين زييت فالولد ال  :إذا التعن مث قالت :وقال بعض الناس .فكذلك يفيه بالتعايه دون أمه
حق وال حد عليها وال لعان وكذلك إن كايت حمدودة فدخل عليه أن لو كان فاسقا قذف عفيفة 

مني أصدق منه وإن كايت فاسقة فصدقته مل ينف الولد فجعل مسلمة والتعنا يفي الولد وهي عند املسل
وأيهما مات قبل أن  :قال .ولد العفيفة ال أب له وألزمها عاره وولد الفاسقة له أب ال ينفى عنه

يكمل الزوج اللعان ورث صاحبه والولد غري منفي حىت يكمل ذلك كله فإن امتنع أن يكمل اللعان 
ها به مل حيد أليه قذف واحد حد فيه مرة والولد للفراش فال ينفى إال حد هلا وإن طلب احلد الذي قذف

على ما يفى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذلك أن العجالين قذف امرأته ويفى محلها ملا استبايه 
فنفاه عنه باللعان ولو أكمل اللعان وامتنعت من اللعان وهي مريضة أو يف برد أو حر وكايت ثيبا 

ويدرأ عنها   :كايت بكرا مل حتد حىت تصح وينقضي احلر والربد مث حتد لقول اهلل تعاىل رمجت وإن
وزعم بعض الناس ال يالعن حبمل لعله  .والعذاب احلد فال يدرأ عنها إال باللعان .العذاب  اآلية
  :قيل .بلى :أرأيت لو أحاط العلم بأن ليس محل أما تالعن بالقذف قال :ريح فقيل له
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فلم ال يالعن مكايه وزعم لو جامعها وهو يعلم حبملها فلما وضعت تركها تسعا وثالثني ليلة وهي   

يف الدم معه يف منزله مث يفى الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به صلى اهلل عليه وسلم للعجالين 
قلنا سنة كان جيعل السكات يف  وامرأته وهي حامل من اللعان ويفي الولد عنه كما قلنا ولو مل يكن ما

معرفة الشيء يف معىن اإلقرار فزعم يف الشفعة إذا علم فسكت فهو إقرار بالتسليم ويف العبد يشتريه إذا 
استخدمه رضي بالعيب ومل يتكلم فحيث شاء جعله رضا مث جاء إىل األشبه بالرضا واإلقرار فلم جيعله 

قرار وأباه يف تسع وثالثني فما الفرق بني الصمتني وزعم رضا وجعل صمته عن إيكاره أربعني ليلة كاإل
بأيه استدل بأن اهلل تعاىل ملا أوجب على الزوج الشهادة ليخرج هبا من احلد فإذا مل خيرج من معىن 

وكذلك كل من أحلفته ليخرج من شيء وكذلك قلت إن يكل عن  :القذف لزمه احلد قيل له
فلم ال تقول يف  :يعم قلت :ت عليه بذلك كله قالاليمني يف مال أو غصب أو جرح عمد حكم

املرأة إيك حتلفها لتخرج من احلد وقد ذكر اهلل تعاىل أهنا تدرأ بذلك عن يفسها العذاب فإذا مل خترج 
من ذلك فلم مل توجب عليها احلد كما قلت يف الزوج وفيمن يكل عن اليمني وليس يف التنزيل أن 

تنزيل أن للمرأة أن تدرأ بالشهادة العذاب وهو احلد عنديا وعندك وهو الزوج يدرأ بالشهادة حدا ويف ال
أقول حبستك  :لو قالت لك مل حبستين وأيت ال حتبس إال حبق قال :املعقول والقياس وقلت له

فاحلبس  :ال قالت :فإذا مل أفعل فأقم احلد علي قال :فقالت .لتحلفي فتخرجي به من احلد
بس ظلم ال أيت أقمت علي احلد وال منعت عين حبسا ولن قالت فاحل :فقال .ال :قال .حد

فإن قلت فالعذاب احلبس  :قال .جتد حبسي يف كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس على أحدها
وليشهد عذاهبما طائفة من   :وقد قال اهلل تعاىل .فهذا خطأ فكم ذلك مائة يوم أو حىت متوت

بل احلد وما السجن حبد والعذاب يف الزيا احلدود ولكن  :قال .املؤمنني  أفتراه عين احلد أم احلبس
  .والسفر والدهق والتعليق كل ذلك يلزمه اسم عذاب :قلت .السجن قد يلزمه اسم عذاب

والذين خيالفوينا يف أن ال جيتمعا أبدا وروي فيه عن عمر وعلي وابن مسعود رضوان اهلل  :قال 
  .م إىل ما قلنا وأىب بعضهمعليهم ال جيتمع املتالعنان أبدا رجع بعضه

  



 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 وال 
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
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 باب ما يكون قذفا وماال يكون  
  
 ويفي الولد بال قذف وقذف ابن املالعنة وغري ذلك  

ليس مين فال حد وال لعان حىت يقفه فإن  :ولو ولدت امرأته ولدا فقال :قال الشافعي رمحه اهلل 
 مل أقذفها ومل تلده أو ولدته من زوج قبلي وقد عرف يكاحها قبله فال يلحقه إال بأربع يسوة :قال

تشهد أهنا ولدته وهي زوجة له لوقت ميكن أن تلد منه فيه ألقل احلمل وإن سألت ميينه أحلفناه وبرىء 
لو  :وقال يف كتاب الطالق من أحكام القرآن .وإن يكل أحلفناها وحلقه فإن مل حتلف مل يلحقه

فيكون  قد ختطىء فال يكون محال :قيل .ما هذا احلمل مين وليست بزايية ومل أصبها :قال هلا
صادقا وهي غري زايية فال حد وال لعان فمىت استيقنا أيه محل قلنا قد حيتمل أن تأخذ يطفتك فتدخلها 
فتحمل منك فتكون صادقا بأيك مل تصبها وهي صادقة بأيه ولدك فإن قذفت العنت فإن يفى ولدها 

ه إذا العنها بغري قذف فإمنا ال أالعنها وال أقذفها مل يالعنها ولزمه الولد وإن قذفها العنها ألي :وقال
مل  :يدعي أهنا مل تلده وقد حكت أهنا ولدته وإمنا أوجب اهلل اللعان بالقذف فال جيب بغريه ولو قال

لست ابن فالن  :ولو قال البن مالعنة .تزن به ولكنها عصت مل ينف عنه إال بلعان ووقعت الفرقة
ياه ولو قال ذلك بعد أن يقر به الذي يفاه أحلف ما أراد قذف أمه وال حد فإن أراد قذف أمه حدد



قد  :قال املزين رمحه اهلل .حد إن كايت أمه حرة إن طلبت احلد والتعزير إن كايت يصرايية أو أمة
لست بابين إيه ليس بقاذف ألمه حىت يسأل أليه ميكن أن يعزيه إىل حالل  :قال يف الرجل يقول البنه

ه ولدها باللعان مث جاءت بعده بولد ألقل من ستة أشهر أو وإذا يفينا عن :قال .وهذا بقوله أشبه
أكثر ما يلزمه له يسب ولد املبتوتة فهو ولده إال أن ينفيه بلعان وإذا ولدت ولدين يف بطن فأقر بأحدمها 

وإن  :قال الشافعي رمحه اهلل .ويفى اآلخر فهما ابناه وال يكون محل واحد بولدين إال من واحد
ه فعليه هلا احلد ولو مات أحدمها مث التعن يفى عنه احلي وامليت ولو يفى ولدها كان يفيه بقذف ألم

بلعان مث ولدت آخر بعده بيوم فأقر به لزماه مجيعا أليه محل واحد وحد هلا إن كان قذفها ولو مل ينفه 
 .وقف فإن يفاه وقال التعاين األول يكفيين أليه محل واحد مل يكن ذلك له حىت يلتعن من اآلخر

لو مات أحدمها قبل اللعان العن ولزمه الولدان ومها عنديا وعنده محل واحد  :بعض الناس :وقال
ومن زعم أيه يرثه وقال  :قلت له .من قبل أيه ورث امليت :فكيف يالعن ويلزمه الولد قال

 لو يفاه بلعان ومات الولد فادعاه األب ضرب احلد ومل يثبت  :أيضا
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قال الشافعي  .ومل يرثه فإن كان االبن املنفي ترك ولدا حد أبوه وثبت يسبه منه وورثهالنسب   

وال فرق بينه ترك ولدا أو مل يتركه ألن هذا الولد املنفي إذا مات منفي النسب مث أقر به مل  :رمحه اهلل
نفي وهو ال يكون يعد إىل النسب أليه فارق احلياة حبال فال ينتقل عنها وكذلك ابن املنفي يف معىن امل

ابنا بنفسه فكيف يكون ابنه بالولد املنفي الذي قد ايقطع يسب احلي منه والذي ينقطع به يسب احلي 
ولو قتل وقسمت ديته مث أقر به  :ينقطع به يسب امليت ألن حكمهما واحد قال الشافعي رمحه اهلل

ا هو منفي ما كان أبوه مالعنا حلقه وأخذ حصته من ديته ومن ماله ألن أصل أمره أن يسبه ثابت وإمن
زييت بك وطلبا مجيعا ماهلما سألنا فإن  :يا زايية فقالت :ولو قال المرأته .مقيما على يفيه

عنيت أيه أصابين وهو زوجي أحلفت وال شيء عليها ويلتعن أو حيد وإن قالت زييت به قبل  :قالت
بل أيت أزىن مين  :مقرة له بالزيا ولو قالتأن ينكحين فهي قاذفة له وعليها احلد وال شيء عليه ألهنا 



أيت أزىن من  :فال شيء عليها أليه ليس بالقذف إذا مل ترد به قذفا وعليه احلد أو اللعان ولو قال هلا
يا زان كان قذفا وهذا ترخيم  :فالية أو أزىن الناس مل يكن هذا قذفا إال أن يريد به قذفا ولو قال هلا

 .ارث يا حار ولو قالت يا زايية أكملت القذف وزادته حرفا أو اثننيكما يقال ملالك يا مال وحل

 .وقال يسوة    :يا زان العن أو حد ألن اهلل تعاىل يقول :إذا قال هلا :وقال بعض الناس

وهذا جهل بلسان العرب إذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ولو قالت له يا زايية مل حتد :وقال
لنساء كان الفعل مذكرا مثل قال يسوة وخرج النسوة وإذا كايت واحدة تقدم فعل اجلماعة من ا

زيأت يف اجلبل حد له وإن  :فالفعل مؤيث مثل قالت وجلست وقائل هذا القول يقول لو قال رجل
حيلف ما أراد إال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كان معروفا عند العرب أيه صعدت يف اجلبل

 :ولو قال المرأته .إن مل حيلف حد إذا حلف املقذوف لقد أراد القذفالرقي يف اجلبل وال حد ف

مسكترهة أو  :وأيت يصرايية أو أمة وقد كايت يصرايية أو أمة أو قال :زييت وأيت صغرية أو قال
زييت قبل أن  :زىن بك صيب ال جيامع مثله مل يكن عليه حد ويعزر لألذى إال أن يلتعن ولو قال

ين أيظر إىل يوم تكلم به وبوم توقعه ولو قذفها مث تزوجها مث قذفها والعنها أتزوجك حد وال لعان أل
وطلبته حبد القذف قبل النكاح حد هلا ولو مل يلتعن حىت حده اإلمام بالقذف األول مث طلبته بالقذف 
يا بعد النكاح العن ألن حكمه قاذفا غري زوجته احلد وحكمه قاذفا زوجته احلد أو اللعان ولو قال هلا 

ال حد وال لعان فأبطل  :بل أيت زان العنها وحدت له وقال بعض الناس :زايية فقالت له
 احلكمني 
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أستقبح أن أالعن بينهما مث أحدها وما قبح فأقبح منه تعطيل حكم  :مجيعا وكايت حجته أن قال  

كلمة العن وحد لألجنبية ولو قذف ولو قذفها وأجنبية ب :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل تعاىل عليهما
أربع يسوة له بكلمة واحدة العن كل واحدة وإن تشاححن أيتهن تبدأ أقرع بينهن وأيتهن بدأ اإلمام 

قال يف احلدود ولو  :قال املزين رمحه اهلل .هبا رجوت أن ال يأمث أليه ال ميكنه إال واحدا واحدا



كان لكل امرأة حد يف قياس قوله ولو أقر أيه قذف مجاعة كان لكل واحد حد فكذلك لو مل يلتعن 
وذهب بعض  :قال .أصاهبا يف الطهر الذي رماها فيه فله أن يالعن والولد هلا وذكر أيه قول عطاء

استربأهتا كأيه ذهب إىل يفي ولد العجالين إذا قال مل  :من ينسب إىل العلم أيه إمنا ينفي الولد إذا قال
العجالين مسى الذي رأى بعينه يزين وذكر أيه مل يصبها فيه أشهرا ف :قيل .أقر هبا منذ كذا وكذا

ورأى النيب صلى اهلل عليه وسلم عالمة تثبت صدق الزوج يف الولد فال يالعن وينفى عنه الولد إذا إال 
فما حجتك يف أيه يالعن وينفي الولد وان مل يدع االسترباء قال  :باجتماع هذه الوجوه فإن قيل

فكايت اآلية على كل  .والذين يرمون احملصنات  اآلية  :قلت قال اهلل تعاىل :هللالشافعي رمحه ا
والذين   :وقال .رام حملصنة قال الرامي هلا رأيتها تزين أو مل يقل رأيتها تزين أليه يلزمه اسم الرامي

 رأيت أو علمت بغري رؤية وقد يكون االسترباء وتلد :قال .يرمون أزواجهم  فكان الزوج راميا
ولو زيت بعد القذف أو وطئت وطئا حراما فال حد  :قال .منه فال معىن له ما كان الفراش قائما

كيف  :قال املزين رمحه اهلل .عليه وال لعان إال أن ينفي ولدا فيلتعن ألن زياها دليل على صدقه
ينظر يف  يكون دليال على صدقه والوقت الذي رماها فيه كايت يف احلكم غري زايية وأصل قوله إمنا

ولو العنها مث قذفها فال حد  :قال .حال من تكلم بالرمي وهو يف ذلك يف حكم من مل يزن قط
هلا كما لو حد هلا مث قذفها مل حيد ثايية وينهى فإن عاد عزر لو قذفها برجل بعينه وطلبا احلد فإن التعن 

طلب أليه قذف واحد فحكمه فال حد له إذا بطل احلد هلا بطل له وإن مل يلتعن حد هلما أو أليهما 
حكم احلد الواحد إذا كان لعان واحد أو حد واحد وقد رمى العجالين امرأته برجل مساه وهو ابن 

السحماء رجل مسلم فالعن بينهما ومل حيده له ولو قذفها غري الزوج حد ألهنا لو كايت حني لزمها 
حكم اهلل تعاىل مث حكم رسوله صلى اهلل  احلكم بالفرقة ويفي الولد زايية حدت ولزمها اسم الزيا ولكن

عليه وسلم فيهما هكذا ولو شهد عليه أيه قذفها حبس حىت يعدلوا وال يكفل رجل يف حد وال لعان 
 هذا دليل على  :قال املزين رمحه اهلل .وال حيبس بواحد
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جلك فهو قذف وكل ما قاله زىن فرجك أو يدك أو ر :إثباته كفالة الوجه يف غري احلد ولو قال  
وكان يشبه القذف إذا احتمل غريه مل يكن قذفا وقد أتى رجل من فزارة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وال   :إن امرأيت ولدت غالما أسود فلم جيعله صلى اهلل عليه وسلم قذفا وقال اهلل تعاىل :فقال
وال يكون اللعان إال عند سلطان أو جناح عليكم عرضتم به من خطبة النساء  فكان خالفا للتصريح 

  .عدول يبعثهم السلطان
  
 باب يف الشهادة يف اللعان  

وإذا جاء الزوج وثالثة يشهدون على امرأته معا بالزيا العن الزوج  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل 
ثر فإن مل يلتعن حد ألن حكم الزوج غري حكم الشهود ألن الشهود ال يالعنون ويكويون عند أك

العلماء قذفة حيدون إذا مل يتموا أربعة وإذا عم بأهنا قد وترته يف يفسه بأعظم من أن تأخذ كثري ماله أو 
تشتم عرضه أو تناله بشديد من الضرب مبا يبقى عليه من العار يف يفسه بزياها حتته وعلى ولده فال 

ولو قذفها  .هادة عدو على عدوهعداوة تصري إليهما فيما بينها وبينه تكاد تبلغ هذا وحنن ال جنيز ش
وايتفى من محلها فجاء بأربعة فشهدوا أهنا زيت مل يالعن حىت تلد فيلتعن إذا أراد يفي الولد فإن مل 

ولو جاء بشاهدين على إقرارها بالزيا مل يالعن  :قال .يلتعن حلقه الولد ومل حتد حىت تضع مث حتد
ة أو مشركة فعليها البينة أهنا يوم قذفها حرة مسلمة ومل حيد وال حد عليها ولو قذفها وقال كايت أم

ألهنا مدعية احلد وعليه اليمني ويعزر إال أن يلتعن ولو كايت حرة مسلمة وادعى أهنا مرتدة فعليه البينة 
ولو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزيا فسأل األجل مل أؤجله إال يوما أو يومني فإن جاء هبا وإال حد 

لو أقامت البينة أيه قذفها كبرية وأقام البينة أيه قذفها صغرية فهذان قذفان مفترقان ولو اجتمع أو العن و
شهودها على وقت واحد فهي متصادمة وال حد وال لعان ولو شهد عليه شاهدان أيه قذفهما وقذف 

لو شهد أحدمها امرأته مل جتز شهادهتا إال أن يعفوا قبل أن يشهدا ويرى ما بينهما وبينه حسن فيجوزا و
أيه قذفها بالعربية واآلخر أيه قذفها بالفارسية مل جيوزا ألن كل واحد من الكالمني غري اآلخر ويقبل 

كتاب القاضي بقذفها وتقبل الوكالة يف تثبيت البينة على احلدود فإذا أراد أن يقيم احلد أو يأخذ اللعان 
  .ه وتعاىل فتدرأ بالشبهاتأحضر املأخوذ له احلد واللعان وأما حدود اهلل سبحاي

 من كتايب لعان قدمي وجديد  
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وإذا علم الزوج بالولد فأمكنه احلاكم أو من يلقاه له إمكايا بينا فترك  :قال الشافعي رمحه اهلل  

اللعان مل يكن له أن ينفيه كما يكون بيع الشقص فيه الشفعة وإن ترك الشفيع يف تلك املدة مل تكن 
شفعة له ولو جاز أن يعلم بالولد فيكون له يفيه حىت يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو ال

خمتلف معه اختالف الولد ولو قال قائل يكون له يفيه ثالثا وإن كان حاضرا كان مذهبا وقد منع اهلل 
مقام ثالث  من قضى بعذابه ثالثا وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم أذن للمهاجر بعد قضاء يسكه يف

قال  .إن مل يشهد من حضره بذلك يف يوم أو يومني مل يكن له يفيه :وقال يف القدمي .مبكة
لو جاز يف يومني جاز يف ثالثة وأربعة يف معىن ثالثة وقد قال ملن جعل له يفيه يف تسع وثالثني  :املزين

 :قال .ي مبعناه وباهلل التوفيقوأباه يف أربعني ما الفرق بني الصمتني فقوله يف أول الثايية أشبه عند

وأي مدة قلت له يفيه فيها فأشهد على يفيه وهو مشغول مبا خياف قوته أو مبرض مل ينقطع يفيه وإن 
مل أصدق فالقول قوله  :كان غائبا فبلغه فأقام مل يكن له يفيه إال بأن يشهد على يفيه مث يقدم فإن قال

مل أدر  :ولو رآها حبلى فلما ولدت يفاه فإن قالمل أعلم فالقول قوله  :ولو كان حاضرا فقال
قلت لعله ميوت فأستر علي وعليها لزمه ومل يكن له يفيه ولو هىنء  :فلعله ليس حبمل العن وإن قال

وأما ولد األمة فإن سعدا  .به فرد خريا ومل يقر به مل يكن هذا إقرارا أليه يكاىفء الدعاء بالدعاء
أخي وابن وليدة أيب  :بة قد كان عهد إيل فيه وقال عبد بن زمعةيا رسول اهلل ابن أخي عت :قال

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر احلجر    :ولد على فراشه فقال صلى اهلل عليه وسلم
ال تأتيين وليدة تعترف  :فأعلم أن األمة تكون فراشا مع أيه روي عن عمر رضي اهلل عنه أيه قال

وإمنا أيكر عمر محل جارية له  .ال أحلقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهنلسيدها أيه أمل هبا إ
فسأهلا فأخربته أيه من غريه وأيكر زيد محل جارية له وهذا إن محلت وكان على إحاطة من أهنا من 

 ولو قال :قال .حتمل منه فواسع له فيما بينه وبني اهلل تعاىل يف امرأته احلرة أو األمة أن ينفي ولدها
وقال بعض  .كنت أعزل عنها أحلقت الولد به إال أن يدعي استرباء بعد الوطء فيكون دليال له



لو ولدت جارية يطؤها فليس هو ولده إال أن يقر به فإن أقر بواحد مث جاءت بعده بآخر فله  :الناس
ث وينفي رابعا مث يفيه ألن إقراره باألول ليس بإقرار بالثاين وله عنده أن يقر بواحد وينفي ثاييا وبثال

لو أن  :لو أقر بواحد مث جاءت بعده بولد فلم ينفه حىت مات فهو ابنه ومل يدعه قط مث قالوا :قالوا
 قاضيا زوج امرأة رجال يف جملس القضاء ففارقها ساعة ملك عقدة يكاحها ثالثا مث جاءت 
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كان فراشا قط ميكن فيه اجلماع قال  وهل :بولد لستة أشهر لزم الزوج قالوا هذا فراش قيل  

  .إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بال لعان :الشافعي رمحه اهلل

 :عدة املدخول هبا من اجلامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة قال الشافعي رمحه اهلل 

واهلل  -واألقراء عنده األطهار  :وء  قالواملطلقات يتربصن بأيفسهن ثالثة قر  :قال اهلل تعاىل
قال اهلل  :قال .الكتاب الذي دلت عليه السنة واألخرى اللسان :بداللتني أوالمها -أعلم 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن  وقال عليه الصالة والسالم يف غري حديث ملا طلق ابن   :تعاىل

  .ق أو ليمسك  يرجتعها فإذا طهرت فليطل  :عمر امرأته وهي حائض

 -إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدهتن أو يف قبل عدهتن    :وقال صلى اهلل عليه وسلم 

وقرأ   .فأخرب صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل تعاىل أن العدة األطهار دون احليض -الشافعي شك 
حائضا مل تكن  فطلقوهن لقبل عدهتن  وهو أن يطلقها طاهرا ألهنا حينئذ تستقبل عدهتا ولو طلقت

مستقبلة عدهتا إال من بعد احليض والقرء اسم وضع ملعىن فلما كان احليض دما يرخيه الرحم فيخرج 
هو  :تقول العرب .والطهر دما حيتبس فال خيرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء احلبس

رضي اهلل  وقالت عائشة .هو يقري الطعام يف شدقه :يقري املاء يف حوضه ويف سقائه وتقول
إذا طعنت املطلقة يف الدم من احليضة   :هل تدرون ما األقراء األقراء األطهار  وقالت  :عنها

إذا دخلت يف الدم من  :وقال زيد بن ثابت وابن عمر   .الثالثة فقد برئت منه والنساء هبذا أعلم  
 .األقراء األطهار واهلل أعلمقال الشافعي و .احليضة الثالثة فقد برئت وبرىء منها وال ترثه وال يرثها



احلج أشهر معلومات    :وقال اهلل تعاىل .وال ميكن أن يطلقها طاهرا إال وقد مضى بعض الطهر
وكان شوال وذو القعدة كاملني وبعض ذي احلجة كذلك األقراء طهران كامالن وبعض طهر وليس 

العدة ولو طلقها طاهرا قبل مجاع أو  يف الكتاب وال يف السنة للغسل بعد احليضة الثالثة معىن تنقضي به
بعده مث حاضت بعده بطرفة فذلك قرء وتصدق على ثالثة قروء يف أقل ما ميكن وأقل ما علمناه من 

وهذا أوىل أليه زيادة يف اخلرب  :وقال يف موضع آخر يوم وليلة قال املزين رمحه اهلل .احليض يوم
 .ر من قوله يقضي على اجململ وهكذا أصله يف العلموالعلم وقد حيتمل قوله يوما بليلة فيكون املفس

وإن علمنا أن طهر امرأة أقل من مخسة عشر جعلنا القول فيه قوهلا وكذلك  :قال الشافعي رمحه اهلل
تصدق على الصدق ولو رأت الدم يف الثالثة دفعة مث ارتفع يومني أو ثالثة أو أكثر فإن كان الوقت 

 الذي رأت فيه الدفعة 
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يف أيام حيضها ورأت صفرة أو كدرة أو مل تر طهرا حىت يكمل يوما وليلة فهو حيض وإن كان يف   

غري أيام احليض فكذلك إذا أمكن أن يكون بني رؤيتها الدم واحليض قبله قدر طهر وإن رأت الدم أقل 
ام أمحر قايئا حمتدما كثريا من يوم وليلة مل يكن حيضا ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون يف أي

ويف أيام بعده رقيقا إىل الصفرة فحيضها أيام احملتدم الكثري وطهرها أيام الرقيق القليل إىل الصفرة وإن 
كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل االستحاضة وإن ابتدأت مستحاضة أو 

هبا احليض من أول هالل يأيت عليها بعد وقوع  يسيت أيام حيضها تركت الصالة يوما وليلة واستقبلنا
الطالق فإذا هل هالل الرابع ايقضت عدهتا ولو كايت حتيض يوما وتطهر يوما وحنو ذلك جعلت عدهتا 

تنقضي بثالثة أشهر وذلك املعروف من أمر النساء أهنن حيضن يف كل شهر حيضة فال أجد معىن أوىل 
من أهل احليض حىت تبلغ السن اليت من بلغها مل حتض بعدها  بعدهتا من الشهور ولو تباعد حيضها فهي

وقد روي عن ابن مسعود  .من املؤيسات الاليت جعل اهلل عدهتن ثالثة أشهر فاستقبلت ثالثة أشهر
وغريه مثل هذا وهو يشبه ظاهر القرآن وقال عثمان لعلي وزيد يف امرأة حبان بن منقذ طلقها وهو 



يرى أهنا ترثه إن  :ما تريان قاال :عشر شهرا ال حتيض مث مرضصحيح وهي ترضع فأقامت تسعة 
مات ويرثها إن ماتت فإهنا ليست من القواعد الالئي يئسن من احمليض وليست من األبكار اليت مل يبلغن 

احمليض مث هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثري فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنته فلما فقدت 
  . مث تويف حبان قبل الثالثة فاعتدت عدة املتوىف عنها وورثتهالرضاع حاضت حيضتني

يف  :قال الشافعي رمحه اهلل .إذا يئست اعتدت ثالثة أشهر    :وقال عطاء كما قال اهلل تعاىل 
قول عمر رضي اهلل عنه يف اليت رفعتها حيضتها تنتظر تسعة أشهر فإن بان هبا محل فذلك وإال اعتدت 

شهر مث حلت حيتمل قوله يف امرأة قد بلغت السن اليت من بلغها من يسائها يئسن فال بعد التسعة ثالثة أ
وإن مات صيب ال جيامع مثله  :قال .يكون خمالفا لقول ابن مسعود رضي اهلل عنه وذلك وجه عنديا

فوضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر أمتت أربعة أشهر وعشرا ألن الولد ليس منه فإن مضت قبل أن 
حلت منه وإن كان بقي له شيء يغيب يف الفرج أو مل يبق له وكان واخلصي ينزالن حلقهما الولد تضع 

واعتدت زوجتامها كما تعتد زوجة الفحل وإن أرادت اخلروج كان له منعها حيا ولورثته ميتا حىت 
 .لةتنقضي عدهتا وإن طلق من ال حتيض من صغر أو كرب يف أول الشهر أو آخره اعتدت شهرين باأله

 وإن كان تسعا وعشرين وشهرا ثالثني 
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ليلة حىت يأيت عليها تلك الساعة اليت طلقها فيها من الشهر ولو حاضت الصغرية بعد ايقضاء الثالثة   

األشهر فقد ايقضت عدهتا ولو حاضت قبل ايقضائها بطرفة خرجت من الالئي مل حيضن واستقبلت 
عت به من النساء حيضن يساء هتامة حيضن لتسع سنني فتعتد إذا وأعجب من مس :قال .األقراء

حاضت من هذه السن باألقراء فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر مل حتض قط اعتدت بالشهور ولو 
ال تكون  :وقال يف كتابني :قال املزين رمحه اهلل .طرحت ما تعلم أيه ولد مضغة أو غريها حلت

ولو كايت حتيض على احلمل  :قال .إليسان شيء وهذا أقيسبه أم ولد حىت يبني فيه من خلق ا
تركت الصالة واجتنبها زوجها ومل تنقض باحليض عدهتا ألهنا ليست معتدة به وعدهتا أن تضع محلها 



وال تنكح املرتابة وإن أوفت عدهتا ألهنا ال تدري ما عدهتا فإن يكحت مل يفسخ ووقفناه فإن برئت من 
جعل احلامل حتيض  :قال املزين رمحه اهلل .ت وإن وضعت بطل النكاحاحلمل فهو ثابت وقد أساء

ومل جيعل حليضها معىن يعتد به كما تكون اليت مل حتض تعتد بالشهور فإذا حدث احليض كايت العدة 
باحليض والشهور كما كايت متر عليها وليست بعدة وكذلك احليض مير عليها وليس كل حيض عدة 

كايت حامال بولدين فوضعت األول فله الرجعة ولو ارجتعها وخرج  كما ليس كل شهور عدة ولو
ولو أوقع الطالق فلم يدر أقبل  .بعض ولدها وبقي بعضه كايت رجعة وال ختلو حىت يفارقها كله

والدها أم بعده فقال وقع بعد ما ولدت فلي الرجعة وكذبته فالقول قوله ألن الرجعة حق له واخللو من 
ر واحد منهما كايت العدة عليها ألهنا وجبت وال يزيلها إال بيقني والورع أن ال العدة حق هلا ومل يد

يرجتعها ولو طلقها فلم حيدث هلا رجعة وال يكاحا حىت ولدت ألكثر من أربع سنني فأيكره الزوج فهو 
لولد عنده فإذا كان ا :قال املزين رمحه اهلل .منفي باللعان ألهنا ولدته بعد الطالق ملا ال يلد له النساء

وقال يف موضع  .ال ميكن أن تلده منه فال معىن للعان به ويشبه أن يكون هذا غلطا من غري الشافعي
لو قال المرأته كلما ولدت ولدا فأيت طالق فولدت ولدين بينهما سنة طلقت باألول وحلت  :آخر

يكاحا وال رجعة ومل يقر به لألزواج باآلخر ومل يلحق به اآلخر ألن طالقه وقع بوالدهتا مث مل حيدث هلا 
قال املزين رمحه  .فيلزمه إقراره فكان الولد منتفيا عنه بال لعان وغري ممكن أن يكون يف الظاهر منه

ولو ادعت  :قال .فوضعها ملا ال يلد له النساء من ذلك أبعد وبأن ال حيتاج إىل لعان به أحق :اهلل
ائنا أو أصاهبا وهي ترى أن له عليها الرجعة مل يلزمه املرأة أيه راجعها يف العدة أو يكحها إن كايت ب

 الولد وكايت اليمني عليه إن كان حيا وعلى 
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ورثته على علمهم إن كان ميتا ولو يكح يف العدة وأصيبت فوضعت ألقل من ستة أشهر من يكاح   

أربع سنني من فراق األول مل  اآلخر ومتام أربع سنني من فراق األول فهو لألول ولو كان ألكثر من
فهذا قد يفاه بال لعان  :قال املزين رمحه اهلل .يكن ابن واحد منهما أليه مل ميكن من واحد منهما



فكيف مل ينف الولد إذا أقرت أمه بايقضاء العدة مث  :فإن قيل :قال .فهذا والذي قبله سواء
يض وهي حامل فتقر بايقضاء العدة على ملا أمكن أن حت :ولدت ألكثر من ستة أشهر بعد إقرارها قيل

الظاهر واحلمل قائم مل ينقطع حق الولد بإقرارها بايقضاء العدة وألزمناه األب ما أمكن أن يكون محال 
وقال  .منه وكان الذي ميلك الرجعة وال ميلكها يف ذلك سواء ألن كلتيهما حتالن بايقضاء لألزواج

ءت بولد ألكثر من أربع سنني من يوم طلقها األول إن كان إن جا :يف باب اجتماع العدتني والقافة
فجمع بني  :قال املزين رمحه اهلل .ميلك الرجعة دعا له القافة وإن كان ال ميلك الرجعة فهو للثاين

من له الرجعة عليها ومن ال رجعة له عليها يف باب املدخول هبا وفرق بينهما بأن حتل يف باب اجتماع 
  .مواهلل أعل .العدتني

 :قال .وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن  اآلية  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 

ال عدة عليها إال باإلصابة بعينها ألن اهلل  :وقال ابن عباس وشريح وغريمها .واملسيس اإلصابة
ا لستة مل أدخل هب :قال الشافعي وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت اليت قال زوجها .تعاىل قال هكذا

أشهر أو ألكثر ما يلد له النساء من يوم عقد يكاحها حلق يسبه وعليه املهر إذا ألزمناه الولد حكمنا 
مل  :ولو خال هبا فقال :قال .عليه بأيه مصيب ما مل تنكح زوجا غريه وميكن أن يكون منه

هد بإقراره قد أصابين وال ولد فهي مدعية والقول قوله مع ميينه وإن جاءت بشا :أصبها وقالت
  .أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق

  
 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه
 والزخمشري فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .كالم العرب سبق وإن كان أحدمها يل سيحد  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  



 أيه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 ت سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دل :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
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 باب العدة من املوت والطالق وزوج غائب  

وإذا علمت املرأة يقني موت زوجها أو طالقه ببينة أو أي علم اعتدت من  :قال الشافعي رمحه اهلل 
كايت فيه الوفاة والطالق وإن مل تعتد حىت متضي العدة مل يكن عليها غريها ألهنا مدة وقد مرت يوم 

تعتد من يوم تكون   :عليها وقد روي عن غري واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال
  .الوفاة أو الطالق  وهو قول عطاء وابن املسيب والزهري

  
 باب يف عدة األمة  

فإذا أحصن   :فرق اهلل بني األحرار والعبيد يف حد الزيا فقال يف اإلماء :شافعي رمحه اهللقال ال 
وذكر املواريث فلم  .وأشهدوا ذوي عدل منكم    :وقال تعاىل .فإن أتني بفاحشة  اآلية

 خيتلف أحد لقيته أن ذلك يف األحرار دون العبيد وفرض اهلل العدة ثالثة أشهر ويف املوت أربعة أشهر
وعشرا وسن صلى اهلل عليه وسلم أن تستربأ األمة حبيضة وكايت العدة يف احلرائر استرباء وتعبدا 

وكايت احليضة يف األمة استرباء وتعبدا ومل أعلم خمالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم يف أن عدة األمة 
لى الفرق فيما ذكريا يصف عدة احلرة فيما له يصف معدود فلم جيز إذا وجديا ما وصفنا من الدالئل ع

وغريه إال أن جنعل عدة األمة يصف عدة احلرة فيما له يصف فأما احليضة فال يعرف هلا يصف فتكون 
وأما احلمل فال  .عدهتا فيه أقرب األشياء من النصف إذا مل يسقط من النصف شيء وذلك حيضتان



يطلق العبد تطليقتني  :عنهيصف له كما مل يكن للقطع يصف فقطع العبد واحلر قال عمر رضي اهلل 
ولو أعتقت األمة قبل مضي  :قال .وتعتد األمة حيضتني فإن مل حتض فشهرين أو شهرا ويصفا

العدة أكملت عدة حرة ألن العتق وقع وهي يف معاين األزواج يف عامة أمرها ويتوارثان يف عدهتا 
وتكمل منه العدة من الطالق باحلرية ولو كايت حتت عبد فاختارت فراقه كان ذلك فسخا بغري طالق 

قال  .األول ولو أحدث هلا رجعة مث طلقها ومل يصبها بنت على العدة األوىل ألهنا مطلقة مل متسس
هذا عندي غلط بل عدهتا من الطالق الثاين أليه ملا راجعها بطلت عدهتا وصارت يف  :املزين رمحه اهلل

يف معىن من ابتدأ طالقها مدخوال هبا ولو كان طالقا معناها املتقدم بالعقد األول ال بنكاح مستقبل فهو 
أن تبين على العدة األوىل وال خيار هلا وال  :ال ميلك فيه الرجعة مث عتقت ففيها قوالن أحدمها

 :قال املزين رمحه اهلل .أن تكمل عدة حرة :والثاين .تستأيف عدة ألهنا ليست يف معاين األزواج

  لك قوله يف املرأة تعتد بالشهور مث حتيض إهنا تستقبلهذا أوىل بقوله ومما يدلك على ذ
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ال جيوز أن يكون  :احليض وال جيوز أن تكون يف بعض عدهتا حرة وهي تعتد عدة أمة وكذلك قال  

قال املزين رمحه  .هذا أشبه القولني بالقياس :يف بعض صالته مقيما ويصلي صالة مسافر وقال
من هذا يقضي على أن ال جيوز ملن دخل يف صوم ظهار مث وجد رقبة أن يصوم  وما احتج به :اهلل

وهو ممن جيد رقبة ويكفر بالصيام وال ملن دخل يف الصالة بالتيمم أن يكون ممن جيد املاء ويصلي بالتيمم 
وقد سوى  .كما قال ال جيوز أن تكون يف عدهتا ممن حتيض وتعتد بالشهور يف حنو ذلك من أقاويله

 .فعي رمحه اهلل يف ذلك بني ما يدخل فيه املرء وبني ما مل يدخل فيه فجعل املستقبل فيه كاملستدبرالشا

والطالق إىل الرجال والعدة بالنساء وهو أشبه مبعىن القرآن مع ما ذكرياه من األثر وما عليه  :قال
زين باألمة فريجم وجتلد املسلمون فيما سوى هذا من أن األحكام تقام عليهما أال ترى أن احلر احملصن ي

األمة مخسني والزيا معىن واحد فاختلف حكمه الختالف حال فاعليه فكذلك حيكم للحر حكم يفسه 
  .يف الطالق ثالثا وإن كايت امرأته أمة وعلى األمة عدة أمة وإن كان زوجها حرا

  



 عدة الوفاة  

م ويذرون أزواجا يتربصن بأيفسهن  والذين يتوفون منك  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 
فدلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهنا على احلرة غري ذات احلمل لقوله صلى اهلل عليه  .اآلية

 .قد حللت فايكحي من شئت    :وسلم لسبيعة األسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر

وقال ابن  .ريره مل يدفن حللتلو وضعت وزوجها على س :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
قال  .فتحل إذا وضعت قبل تطهر من يكاح صحيح ومفسوخ :إذا وضعت حلت قال :عمر

ال يفقة هلا حسبها  :قال جابر بن عبد اهلل .وليس للحامل املتوىف عنها يفقة :الشافعي رمحه اهلل
كن حامال فإن مات يصف ألن مالكه قد ايقطع باملوت وإذا مل ت :قال الشافعي رمحه اهلل .املرياث

النهار وقد مضى من اهلالل عشر ليال أحصت ما بقي من اهلالل فإن كان عشرين حفظتها مث اعتدت 
ثالثة أشهر باألهلة مث استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذا كمل هلا ثالثون يوما بلياليها فقد 

عشرا إىل الساعة اليت مات فيها فقد ايقضت  أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت هلا
عدهتا وليس عليها أن تأيت فيها حبيض كما ليس عليها أن تأيت يف احليض بشهور وألن كل عدة حيث 
جعلها اهلل إال أهنا إن ارتابت استربأت يفسها من الريبة ولو طلقها مريضا ثالثا فمات من مرضه وهي 

 ال  :يف العدة فقد قيل
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وقال يف موضع آخر وهذا قول يصح  :قال املزين رمحه اهلل .ترث مبتوتة وهذا مما أستخري اهلل فيه  

وقال يف اختالف أيب حنيفة وابن  .قلت فاالستخارة شك وقوله يصح إبطال للشك .ملن قال به
ورث الزوجة من  إن املبتوتة ال ترث وهذا أوىل بقوله ومبعىن ظاهر القرآن ألن اهلل تعاىل :أيب ليلى

زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كايت إن مات مل يرثها وإن مات مل تعتد منه عدة من وفاته خرجت من 
واحتج الشافعي رمحه اهلل على من ورث رجلني كل واحد منهما  .معىن حكم الزوجة من القرآن

إمنا يرث الناس  :اهلل فقال الشافعي رمحه .النصف من ابن ادعياه وورث االبن إن ماتا قبله اجلميع



 .فإن كايا يرثايه يصفني بالبنوة فكذلك يرثهما يصفني باألبوة :من حيث يورثون يقول الشافعي

فكذلك إمنا ترث املرأة الزوج من حيث يرث الزوج املرأة مبعىن النكاح فإذا  :قال املزين رمحه اهلل
أيه ال يرثها أليه ليس بزوج كان كذلك ارتفع النكاح بإمجاع ارتفع حكمه واملوارثة به وملا أمجعوا 

فإن قيل قد ورثها عثمان  :قال الشافعي رمحه اهلل .أيضا ال ترثه ألهنا ليست بزوجة وباهلل التوفيق
وأقد أيكر ذلك عبد الرمحن بن عوف يف حياته على عثمان رضي اهلل عنهما إن مات أن يورثها  :قيل
وهذا اختالف وسبيله القياس وهو ما  .ن ترث مبتوتةلو كنت أيا مل أر أ :وقال ابن الزبري .منه
قال الشافعي ولو طلق إحدى امرأتيه ثالثا فمات وال تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكلم  .قلنا

  .كل واحدة منهما فيها ثالث حيض
  

 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك
 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .يه فصيحصمت مخسة وأ :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 كسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكاه ال  
  



 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 املعدود أو  مع سقوط (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  

   
 

 3447 :صفحة 
 
   

 باب مقام املطلقة يف بيتها واملتوىف عنها  

ال خترجوهن من   :قال اهلل تعاىل يف املطلقات :من كتاب العدد وغريه قال الشافعي رمحه اهلل 
وقال صلى اهلل عليه وسلم لفريعة بنت مالك حني  .بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة  

 .امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله    :ربته أن زوجها قتل وأيه مل يتركها يف مسكن ميلكهأخ

قال  .الفاحشة املبينة أن تبذو على أهل زوجها  فإذا بذت فقد حل إخراجها :وقال ابن عباس
أن هو معىن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما أمر به فاطمة بنت قيس  :الشافعي رمحه اهلل

تعتد يف بيت ابن أم مكتوم مع ما جاء عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا أرسلت إىل مروان يف مطلقة 
ال  :فقالت .أما بلغك شأن فاطمة :قال مروان .اتق اهلل واردد املرأة إىل بيتها    :ايتقلها

وعن ابن  .إن كان بك شر فحسبك ما بني هذين من الشر :عليك أن تذكر فاطمة فقال
قد فتنت الناس  :فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال :فقيل له .تعتد املبتوتة يف بيتها :املسيب

كايت يف لساهنا ذرابة فاستطالت على أمحائها فأمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم 
ن النيب فعائشة ومروان وابن املسيب يعرفون حديث فاطمة أ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مكتوم

صلى اهلل عليه وسلم أمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إىل أن ذلك إمنا كان 
للشر وكره هلا ابن املسيب وغريه أهنا كتمت السبب الذي به أمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم تعتد يف 



قال الشافعي  .شاءت بيت غري زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فريى أن للمبتوتة أن تعتد حيث
فلم يقل هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم اعتدي حيث شئت بل خصها ذا كان زوجها  :رمحه اهلل تعاىل

غائبا فبهذا كله أقول فإن طلقها فلها السكىن يف منزله حىت تنقضي عدهتا ميلك الرجعة أو ال ميلكها فإن 
ا إذا تركها فيما يسعها من املسكن وتستر كان بكراء فهو على املطلق ويف مال الزوج امليت ولزوجه

ال يغلق عليه وعليها  :وقال يف كتاب النكاح والطالق .بينه وبينها أن يسكن يف سوى ما يسعها
حجرة إال أن يكون معها ذو حمرم بالغ من الرجال وإن كان على زوجها دين مل يبع مسكنها حىت 

كما ميلك من يكتري وإن كان  .حني طلقها تنقضي عدهتا وذلك أهنا ملكت عليه سكىن ما يكفيها
يف منزل ال ميلكه ومل يكتره فألهله إخراجها وعليه غريه إال أن يفلس فنضرب مع الغرماء بأقل قيمة 

ما وصفت  :سكناها وتتبعه بفضله مىت أيسر وإن كايت هذه املسائل يف موته ففيها قوالن أحدمها
 ومن قاله احتج بقول النيب صلى 

   
 

 3448 :صفحة 
 
أن االختيار  :والثاين .امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله    :اهلل عليه وسلم لفريعة  

للورثة أن يسكنوها فإن مل يفعلوا فقد ملكوا دويه فال سكىن هلا كما ال يفقة هلا ومن قاله قال إن قول 
ك ألهنا وصفت أن املنزل امكثي يف بيتك  ما مل خيرجك منه أهل  :النيب صلى اهلل عليه وسلم لفريعة

هذا أوىل بقوله أليه ال يفقة هلا حامال وغري حامل وقد احتج بأن امللك  :قال املزين .ليس لزوجها
وكذلك قد ايقطع عنه السكىن باملوت وقد أمجعوا أن من  :قال املزين .قد ايقطع عنه باملوت

هلم والسكىن ألن ماله صار وجبت له يفقة وسكىن من ولد ووالد على رجل فمات ايقطعت النفقة 
ولورثته أن يسكنوها حيث  :قال .مرياثا هلم فكذلك امرأته وولده وسائر ورثته يرثون مجيع ماله

شاءوا إذا كان موضعها حرزا وليس هلا أن متتنع وللسلطان أن خيصها حيث ترضى لئال يلحق بالزوج 
تقل ببدهنا حىت مات أو طلق اعتدت يف من ليس له ولو أذن هلا أن تنتقل فنقل متاعها وخدمها ومل تن

بيتها الذي كايت فيه ولو خرج مسافرا هبا أو أذن هلا يف احلج فزايلت منزله فمات أو طلقها ثالثا 



فسواء هلا اخليار يف أن متضي لسفرها ذاهبة وجاثية وليس عليها أن ترجع إىل بيته قبل أن تقضي سفرها 
سفر إليه إال أن يكون أذن هلا يف املقام فيه أو النقلة إليه فيكون وال تقيم يف املصر الذي أذن هلا يف ال

ذلك عليها إذا بلغت ذلك املصر فإن كان أخرجها مسافرة أقامت ما يقيم املسافر مثلها مث رجعت 
وأكملت عدهتا ولو أذن هلا يف زيارة أو يزهة فعليها أن ترجع ألن الزيارة ليست مقاما وال خترج إىل 

ضاء العدة وال إىل مسرية يوم إال مع يف حمرم إال أن يكون حجة اإلسالم وتكون مع يساء احلج بعد ايق
ثقات ولو صارت إىل بلد أو منزل بإذيه ومل يقل هلا أقيمي وال ال تقيمي مث طلقها فقال مل أيقلك 

ترجع وتعتد وقالت يقلتين فالقول قوهلا إال أن تقر هي أيه كان للزيارة أو مدة تقيمها فيكون عليها أن 
 .أن تقيم إىل املدة كما جعل هلا أن تقيم يف سفرها إىل غاية :يف بيته ويف مقامها قوالن أحدمها

وتنتوي البدوية حيث ينتوي أهلها ألن سكن أهل البادية إمنا هو سكىن مقام غبطة وظعن غبطة  :قال
  .ر يف ذلك املعىن أو أكثروإذا دلت السنة على أن املرأة خترج من البذاء على أهل زوجها كان العذ

وخيرجها السلطان فيما يلزمها فإذا فرغت ردها ويكتري عليه إذا غاب وال يعلم أحدا باملدينة  :قال 
فيما مضى أكرى منزال إمنا كايوا يتطوعون بإيزال منازهلم وبأمواهلم مع منازهلم ولو تكارت فإن طلبت 

فأما امرأة صاحب السفينة إذا كايت مسافرة معه  الكراء كان هلا من يوم تطلبه وما مضى حق تركته
 فكاملرأة املسافرة إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إىل منزله 

   
 

 3449 :صفحة 
 
  .فاعتدت به  

ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن   :وملا قال صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي رمحه اهلل 
وج أربعة أشهر وعشرا  وكايت هي واملطلقة اليت ال ميلك زوجها حتد على ميت فوق ثالث إال على ز

رجعتها معا يف عدة وكايتا غري ذوايت زوجني أشبه أن يكون على املطلقة إحداد كهو على املتوىف عنها 
فأحب ذلك هلا وال يبني أن أوجبه عليها ألهنما قد ختتلفان يف حال وإن اجتمعتا يف  -واهلل أعلم  -

وقد جعلهما  :قال املزين رمحه اهلل .لزم القياس إال باجتماع كل الوجوه بطل القياسغريه ولو مل ي



وال جتتنب املعتدة يف النكاح الفاسد وأم الولد ما جتتنب  :يف الكتاب القدمي يف ذلك سواء وقال فيه
وهو وإمنا اإلحداد يف البدن وترك زينة البدن  :قال الشافعي رمحه اهلل .املعتدة ويسكن حيث شئن

أن تدخل على البدن شيئا من غريه زينة أو طيبا يظهر عليها فيدعو إىل شهوهتا فمن ذلك الدهن كله يف 
الرأس وذلك أن كل األدهان يف ترجيل الشعر وإذهاب الشعث سواء وهكذا احملرم يفتدي بأن يدهن 

ذلك بأس للمحرم رأسه أو حليته بزيت ملا وصفت وأما مد يديها فال بأس إال الطيب كما ال يكون ب
وإن خالفت احملرم يف بعض أمرها وكل كحل كان زينة فال خري فيه هلا فأما الفارسي وما أشبهه إذا 

احتاجت إليه فال بأس أليه ليس بزينة بل يزيد العني مرها وقبحا وما اضطرت إليه مما فيه زينة من 
ى اهلل عليه وسلم على أم سلمة دخل النيب صل .الكحل اكتحلت به ليال ومتسحه هنارا وكذلك الدمام

 :إمنا هو صرب فقال عليه السالم :ما هذا يا أم سلمة  فقالت  :وهي حاد على أيب سلمة فقال

قال الشافعي الصرب يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن هلا فيه  .اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار   
ويف الثياب زينتان  :قال .بههبالليل حيث ال يرى ومتسحه بالنهار حيث يرى وكذلك ما أش

خذوا زينتكم عند كل مسجد  فالثياب زينة   :إحدامها مجال الالبسني وتستر العورة قال اهلل تعاىل
ملن لبسها فإذا أفردت العرب التزين على بعض الالبسني دون بعض فإمنا من الصبغ خاصة وال بأس أن 

وكذلك الصوف والوبر وكل ما يسج على  تلبس احلاد كل ثوب من البياض ألن البياض ليس مبزين
وجهه مل يدخل عليه صبغ من خز أو غريه وكذلك كل صبغ مل يرد به تزيني الثوب مثل السواد وما 

صبغ ليقبح حلزن أو لنفي الوسخ عنه وصباغ الغزل باخلضرة يقارب السواد ال اخلضرة الصافية وما يف 
ه فال تلبسه احلاد وكذلك كل حرة وأمة كبرية أو فأما ما كان من زينة أو وشي يف ثوب وغري .معناه

 صغرية مسلمة أو ذمية ولو تزوجت يصرايية يصراييا فأصاهبا 
   
 

 3450 :صفحة 
 
أحلها لزوجها املسلم وحيصنها أليه زوج أال ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زييا وال   

  .يرجم إال حمصنا
  



  اجتماع العدتني والقافة 
فإذا تزوجت يف العدة ودخل هبا الثاين فإهنا تعتد بنية عدهتا من األول مث تعتد  :قال الشافعي رمحه اهلل 

  .من الثاين واحتج يف ذلك بقول عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز رمحة اهلل عليهم

ولو  :قال .قال الشافعي ألن عليها حقني بسبب الزوجني وكذلك كل حقني لزما من وجهني 
تدت حبيضة مث أصاهبا الثاين ومحلت وفرق بينهما اعتدت باحلمل فإذا وضعته ألقل من ستة أشهر من اع

يوم يكحها اآلخر فهو من األول وإن جاءت به ألكثر من أربع سنني من يوم فارقها األول وكان طالقه 
واحدا منهما أريه  ال ميلك فيه الرجعة فهو لآلخر وإن كان ميلك فيه الرجعة وتداعياه ومل ينكراه وال

القافة فإن أحلقوه باألول فقد ايقضت عدهتا منه وتبتدىء عدة من الثاين وله خطبتها فإن أحلقوه بالثاين 
فقد ايقضت عدهتا منه وتبتدىء فتكمل على ما مضى من عدة األول ولألول عليها الرجعة ولو مل 

قبل يراه القافة أو ألقته ميتا فال يكون ابن يلحقوه بواحد منهما أو أحلقوه هبما أو مل تكن قافة أو مات 
واحد منهما وإن كان أوصى له بشيء وقف حىت يصطلحا فيه والنفقة على الزوج الصحيح النكاح وال 
آخذه بنفقتها حىت تلده فإن أحلق به الولد أعطيتها يفقة احلمل من يوم طلقها وإن أشكل أمره مل آخذه 

 :قال املزين رمحه اهلل .صاحبه فال يفقة هلا ألهنا حبلى من غريهبنفقته حىت ينتسب إليه فإن أحلق ب

  .خالف الشافعي يف إحلاق الولد يف أكثر من أربع سنني بأن يكون له الرجعة

وإن طلقها طلقة ميلك رجعتها مث مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل 
تعتد من الطالق األخري وهو قول ابن جريج  :أحدمها راجعها مث طلقها قبل أن ميسها ففيها قوالن

وعبد الكرمي وطاوس واحلسن بن مسلم ومن قال هذا ايبغى أن يقول رجعته خمالفة لنكاحه إياها مث 
قال  .يطلقها قبل أن ميسها مل تعتد فكذلك ال تعتد من طالق أحدثه وإن كايت رجعة إذا مل ميسها

وىل باحلق عندي أليه إذا ارجتعها سقطت عدهتا وصارت يف معناها املعىن األول أ :املزين رمحه اهلل
القدمي بالعقد األول ال بنكاح مستقبل فإمنا طلق امرأة مدخوال هبا يف غري عدة فهو يف معىن من ابتدأ 

ولو مل يرجتعها حىت طلقها فإهنا تبين على عدهتا من أول طالقها ألن تلك  :طالقه قال املزين رمحه اهلل
 مل تبطل حىت طلق وإمنا زادها العدة 
   
 



 3451 :صفحة 
 
  .طالقا وهي معتدة بإمجاع فال يبطل ما أمجع عليه من عدة قائمة إال بإمجاع مثله أو قياس على يظريه  
  
 امرأة املفقود وعدهتا إذا يكحت غريه وغري ذلك  

نكح أبدا حىت يأتيها يقني وفاته يف امرأة الغائب أي غيبة كايت ال تعتد وال ت :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .وترثه وال جيوز أن تعتد من وفاته ومثلها يرث إال ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته

ولو طلقها وهو خفي  :قال .وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف امرأة املفقود إهنا ال تتزوج 
احلاضر ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنني مث  الغيبة أو آىل منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج

أربعة أشهر وعشر أو يكحت ودخل هبا الزوج كان حكم الزوجية بينها وبني زوجها األول حباله غري 
أيه ممنوع من فرجها بوطء شبهة وال يفقة هلا من حني يكحت وال يف حني عدهتا من الوطء الفاسد 

ه وحمرمة عليه باملعىن الذي دخلت فيه ومل ألزم الواطىء ألهنا خمرجة يفسها من يديه وغري واقفة علي
بنفقتها أليه ليس بينهما شيء من أحكام الزوجني إال حلوق الولد فإيه فراش بالشهبة وإذا وضعت 
فلزوجها األول أن مينعها من رضاع ولدها إال اللبأ وما إن تركته مل يعتد غريها وال ينفق عليها يف 

عاه األول أريته القافة ولو مات الزوج األول واآلخر وال يعلم أيهما مات أوال رضاعها ولد غريه ولو اد
  .بدأت فاعتدت أربعة أشهر وعشرا أليه النكاح الصحيح األول مث اعتدت بثالثة قروء

  
 ID ' '    مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض  (ستة)ثبوت اهلاء يف

 الطرق املتقدمة 
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :ي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يفللدراورد  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   



  
 الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من   
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  

   
 

 3452 :صفحة 
 
   

 باب استرباء أم الولد  

أخربيا مالك  :ه اهللمن كتابني امرأة املفقود وعدهتا إذا يكحت غريه وغري ذلك قال الشافعي رمح 
قال  .تعتد حبيضة :عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه قال يف أم الولد يتوىف عنها سيدها

وقال يف كتاب النكاح  .وال حتل أم الولد لألزواج حىت ترى الطهر من احليضة :الشافعي رمحه اهلل
وإن مات سيدها أو  :الق .وإن كايت ممن ال حتيض فشهر :والطالق إمالء على مسائل مالك

أعتقها وهي حائض مل تعتد بتلك احليضة وإن كايت حامال فأن تضع محلها وإن استرابت فهي كاحلرة 
املستريبة وإن مات سيدها وهي حتت زوج أو يف عدة زوج فال استرباء عليها ألن فرجها ممنوع منه 

م أو بشهرين ومخس ليال أو أكثر وال بشيء أباحه لزوجها فإن ماتا فعلم أن أحدمها مات قبل اآلخر بيو
يعلم أيهما أوال اعتدت من يوم مات اآلخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة وإمنا لزمها إحدامها 



هذا عندي غلط أليه إذا مل يكن بني  :قال املزين رمحه اهلل .فإذا جاءت هبما فذلك أكمل ما عليها
ىن للحيضة ألن السيد إذا كان مات أوال فهي حتت زوج موهتما إال أقل من شهرين ومخس ليال فال مع

مشغولة به عن احليضة وإن كان موت الزوج أوال فلم ينقض شهران ومخس ليال حىت مات السيد فهي 
مشغولة بعدة الزوج عن احليضة وإن كان بينهما أكثر من شهرين ومخس ليال فقد أمكنت احليضة 

وال ترث زوجها حىت يستيقن أن سيدها مات قبل  :قال الشافعي رمحه اهلل .فكما قال الشافعي
زوجها فترثه وتعتد عدة الوفاة كاحلرة واألمة يطؤها تستربأ حبيضة فإن يكحت قبلها فمفسوخ ولو 

ال يبيعها حبال ألين  :وطىء املكاتب أمته فولدت أحلقته به ومنعته الوطء وفيها قوالن أحدمها
قال  .أن له بيعها خاف العجز أو مل خيفه :والثاين .حكمت لولدها حبكم احلرية إن عتق أبوه

  .القياس على قوله أن ال يبيعها كما ال يبيع ولدها :املزين رمحه اهلل
  

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (بعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون س  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثايية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :وفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موص  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
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 باب االسترباء من كتاب االسترباء واإلمالء  

 عليه وسلم عام سيب أوطاس أن توطأ حامل حىت هنى رسول اهلل صلى اهلل :قال الشافعي رمحه اهلل 
تضع أو حائل حىت حتيض وال يشك أن فيهن أبكارا وحرائر كن قبل أن يستأمني وإماء ووضيعات 

فكل ملك حيدث من مالك مل جيز فيه  :قال الشافعي رمحه اهلل .وشريفات وكان األمر فيهن واحدا
قبل امللك مث حل بامللك فلو باع جارية من امرأة ثقة  الوطء إال بعد االسترباء ألن الفرج كان ممنوعا

وقبضتها وتفرقا بعد البيع مث استقاهلا فأقالته مل يكن له أن يطأها حىت يستربئها من قبل أن الفرج حرم 
واالسترباء أن متكث عند املشتري طاهرا بعد ملكها مث حتيض  :قال .عليه مث حل له بامللك الثاين

رت منها فهو االسترباء وإن استرابت أمسكت حىت تعلم أن تلك الريبة مل تكن حيضة معروفة فإذا طه
محال وال أعلم خمالفا يف أن املطلقة لو حاضت ثالث حيض وهي ترى أهنا حامل مل حتل إال بوضع 

احلمل أو الرباءة من أن يكون ذلك محال فال حيل له قبل االسترباء التلذذ مبباشرهتا وال يظر بشهوة إليها 
قد تكون أم ولد لغريه ولو مل يفترقا حىت وضعت محال مل حتل له حىت تطهر من يفاسها مث حتيض و

حيضة مستقبلة من قبل أن البيع إمنا مت حني تفرقا عن مكاهنما الذي تبايعا فيه ولو كايت أمة مكاتبة 
ومها الواجب عليها فعجزت مل يطأها حىت يستربئها ألهنا ممنوعة الفرج منه مث أبيح بالعجز وال يشبه ص

وحيضتها مث خترج من ذلك أليه حيل له يف ذلك أن ميسها ويقبلها وحيرم ذلك يف الكتابة كما حيرم إذا 
زوجها وإمنا قلت طهر مث حيضة حىت تغتسل منها ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم دل على أن األقراء 

العدة اليت أمر اهلل أن يطلق هلا النساء وأمر األطهار بقوله يف ابن عمر يطلقها طاهرا من غري مجاع فتلك 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اإلماء أن يستربئن حبيضة فكايت احليضة األوىل أمامها طهر كما كان 

الطهر أمامه احليض فكان قصد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف االسترباء إىل احليض ويف العدة إىل 
  .األطهار

  
 ID ' '   قدر عليهوال يكاد ي.  

  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  



  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
وز إثبات اهلاء وحذفها فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيج (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 خمتصر ما حيرم من الرضاعة  

قال اهلل تعاىل  :ه اهللمن كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح ومن أحكام القرآن قال الشافعي رمح 
وقال صلى اهلل  .وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة    :فيمن حرم مع القرابة

  .حيرم من الرضاع مما حيرم من الوالدة    :عليه وسلم

وسئل ابن عباس  .فبينت السنة أن لنب الفحل حيرم كما حترم والدة األب :قال الشافعي رمحه اهلل 
عنهما عن رجل كايت له امرأتان فأرضعت إحدامها غالما واألخرى جارية هل يتزوج الغالم رضي اهلل 

فبهذا كله  :قال الشافعي رمحه اهلل .وقال مثله عطاء وطاوس .ال اللقاح واحد :اجلارية فقال
يقول فكل ما حرم بالوالدة وبسببها حرم بالرضاع وكان به من ذوي احملارم والرضاع اسم جامع يقع 

 .ى املصة وأكثر إىل كمال احلولني وعلى كل رضاع بعد احلولني فوجب طلب الداللة يف ذلكعل

عشر رضعات معلومات   :كان فيما أيزل اهلل تعاىل يف القرآن :وقالت عائشة رضي اهلل عنها
حيرمن  مث يسخن  خبمس معلومات  فتويف صلى اهلل عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فكان ال يدخل 

ال   :وعن ابن الزبري قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .يها إال من استكمل مخس رضعاتعل
أفسمع ابن  :قلت للشافعي :حترم املصة وال املصتان وال الرضعة وال الرضعتان  قال املزين رمحه اهلل



ى اهلل يعم وحفظ عنه وكان يوم مسع من رسول اهلل صل :الزبري من النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وعن عروة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة أيب حذيفة أن ترضع  .عليه وسلم ابن تسع سنني

  .ساملا مخس رضعات فتحرم هبن

فدل ما وصفت أن الذي حيرم من الرضاع مخس رضعات كما جاء القرآن بقطع السارق فدل  :قال 
كذلك أبان أن املراد مبائة جلدة بعض الزياة صلى اهلل عليه وسلم أيه أراد بعض السارقني دون بعض و

دون بعض ال من لزمه اسم سرقة وزيا وكذلك أبان أن املراد بتحرمي الرضاع بعض املرضعني دون 
كنا يرى ساملا ولدا  :بعض واحتج فيما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لسهلة بنت سهل ملا قالت له

 :فيما بلغنا :واحد فماذا تأمرين فقال عليه السالم وكان يدخل علي وأيا فضل وليس لنا إال بيت

أرضعيه مخس رضعات فيحرم بلبنها  ففعلت فكايت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة  
رضي اهلل عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأىب سائر أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن 

ما يرى الذي أمر به صلى اهلل عليه وسلم إال  :ناس وقلنيدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من ال
 وروى الشافعي رمحه  .رخصة يف سامل وحده
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فإذا كان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو لسامل خاصة :اهلل أن أم سلمة قالت يف احلديث  

حولني كاملني ملن أراد أن   :خاصا فاخلاص خمرج من العام والدليل على ذلك قول اهلل جل ثناؤه
يتم الرضاعة  فجعل احلولني غاية وما جعل له غاية فاحلكم بعد مضي الغاية خالف احلكم قبل الغاية 

واملطلقات يتربصن بأيفسهن ثالثة قروء  فإذا مضت األقراء فحكمهن بعد مضيها   :كقوله تعاىل
الولد ألكثر من سنتني بتأقيت  ويف ذلك داللة عندي على يفي :قال املزين .خالف حكمهن فيها

قال الشافعي رمحه اهلل  .محله وفصاله ثالثني شهرا كما يفى توقيت احلولني الرضاع ألكثر من حولني
وكان عمر رضي اهلل عنه ال يرى رضاع الكبري حيرم وابن مسعود وابن عمر رضي اهلل  :تعاىل

وال حيرم  :قال .إال ما فتق األمعاءال حيرم من الرضاع  :وقال أبو هريرة رضي اهلل عنه .عنهما



وتفريق الرضعات أن ترضع  :قال .من الرضاع إال مخس رضعات متفرقات كلهن يف احلولني
املولود مث تقطع الرضاع مث ترضع مث تقطع كذلك فإذا رضع يف مرة منهن ما يعلم أيه وصل إىل جوفه ما 

أرسله مث عاد إليه كايت رضعة واحدة كما قل منه وما كثر فهي رضعة وإن التقم الثدي فلها قليال و
يكون احلالف ال يأكل بالنهار إال مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد االزدراد ويعود يأكل فذلك أكل مرة 

وإن طال وإن قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثري مث أكل حنث وكان هذا أكلتني ولو أيفد ما يف 
ما فيها كايت رضعة واحدة والوجور كالرضاع وكذلك إحدى الثديني مث حتول إىل األخرى فأيفد 

السعوط ألن الرأس جوف ولو حقن به كان فيها قوالن أحدمها أيه جوف وذلك أهنا تفطر الصائم 
قال  .واآلخر أن ما وصل إىل الدماغ كما وصل إىل املعدة أليه يغتذى من املعدة وليس كذلك احلقنة

عىن من شرب املاء فأفطر فكذلك هو يف القياس يف معىن من قد جعل احلقنة يف م :املزين رمحه اهلل
شرب اللنب وإذ جعل السعوط كالوجور ألن الرأس عنده جوف فاحلقنة إذا وصلت إىل اجلوف عندي 

وأدخل الشافعي رمحه اهلل تعاىل على من قال إن كان ما خلط باللنب أغلب مل  .أوىل وباهلل التوفيق
أرأيت لو خلط حراما بطعام وكان مستهلكا يف الطعام أما  :م فقالحيرم وإن كان اللنب األغلب حر

ولو جنب اللنب فأطعمه كان كالرضاع وال حيرم لنب  :قال الشافعي رمحه اهلل .حيرم فكذلك اللنب
 :وأمهاتكم الاليت أرضعنكم  وقال  :قال اهلل تعاىل جل ثناؤه .البهيمة إمنا حيرم لنب اآلدميات

ولو حلب منها رضعة خامسة مث ماتت فأوجره صيب  :ن أجورهن  قالفإن أرضعن لكم فآتوه 
 كان ابنها ولو رضع منها بعد موهتا مل حيرم أليه ال حيل لنب امليتة ولو حلب من امرأة لنب 
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كثري ففرق مث أوجر منه صيب مرتني أو ثالثة مل يكن إال رضعة واحدة وليس كاللنب حيدث يف الثدي   

خرج منه شيء حدث غريه ولو تزوج صغرية مث أرضعتها أمه أو ابنته من يسب أو رضاع أو  كلما
امرأة ابنه من يسب أو رضاع بلنب ابنه حرمت عليه الصغرية أبدا وكان هلا عليه يصف املهر ورجع على 

اليت أرضعتها بنصف صداق مثلها ألن كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد خبطأ أو عمد ولو 



ضعتها امرأة له كبرية مل يصبها حرمت األم ألهنا من أمهات يسائه وال يصف مهر هلا وال متعة ألهنا أر
املفسدة وفسد يكاح املرضعة بال طالق ألهنا صارت وأمها يف ملكه يف حال وهلا يصف املهر ويرجع 

الرضعة اخلامسة  على اليت أرضعتها بنصف مهر مثلها ولو تزوج ثالثا صغارا فأرضعت امرأة اثنني منهن
معا فسد يكاح األم ويكاح الصبيتني معا ولكل واحدة منهما يصف املهر املسمى ويرجع على امرأته 

مبثل يصف مهر كل واحدة منهما وحتل له كل واحدة منهما على االيفراد ألهنما ابنتا امرأة مل يدخل هبا 
أرضعت إحداهن الرضعة اخلامسة مث ولو  :قال .فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك مل حترم ألهنا منفردة

األخريني اخلامسة معا حرمت عليه واليت أرضعتها أوال ألهنما صارتا أما وبنتا يف وقت واحد معا 
وحرمت األخريان ألهنما صارتا أختني يف وقت معا ولو أرضعتهما متفرقتني مل حيرما معا ألهنا مل ترضع 

فيثبت يكاح اليت أرضعتهما بعد ما بايت األوىل ويفسد  واحدة منهما إال بعد ما بايت منه هي واألوىل
قال املزين رمحه  .يكاح اليت أرضعتها بعدها ألهنا أخت امرأته فكايت كامرأة يكحت على أختها

ليس ينظر الشافعي يف ذلك إال إىل وقت الرضاع فقد صارتا أختني يف وقت معا برضاع اآلخرة  :اهلل
ال فرق بني امرأة له كبرية أرضعت امرأة له صغرية فصارتا أما وبنتا و :قال املزين رمحه اهلل .منهما

يف وقت معا وبني أجنبية أرضعت له امرأتني صغريتني فصارتا أختني يف وقت معا ولو جاز أن تكون إذا 
أرضعت صغرية مث صغرية كامرأة يكحت على أختها لزم إذا يكح كبرية مث صغرية فأرضعتها أن تكون 

 :وقد قال يف كتاب النكاح القدمي .ويف ذلك دليل على ما قلت أيا .لى أمهاكامرأة يكحت ع

وهذا  :قال املزين رمحه اهلل .لو تزوج صبيتني فأرضعتهما امرأة واحدة بعد واحدة ايفسخ يكاحهما
ولو كان للكبرية بنات مراضع أو من رضاع  :قال الشافعي رمحه اهلل .وذاك سواء وهو بقوله أوىل

 .ار كلهن ايفسخ يكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر اليت أرضعتفأرضعن الصغ

ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبرية إن مل يكن دخل هبا ألهنا صارت جدة  :قال املزين رمحه اهلل
 مع بنات بناهتا معا وحترم 
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بالكبرية حر من مجيعا أبدا ولو مل يكن دخل  الكبرية أبدا ويتزوج الصغار على االيفراد ولو كان دخل  
هبا فأرضعتهن أم امرأته الكبرية أو جدهتا أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول يف بناهتا يف 

ولو أن امرأة أرضعت مولودا فال بأس أن تتزوج املرأة املرضعة أباه ويتزوج األب ابنتها  .املسألة قبلها
  .ألهنا مل ترضعه ولو شك أرضعته مخسا أو أقل مل يكن ابنا هلا بالشك أو أمها على االيفراد

  
 باب لنب الرجل واملرأة  

 :قال .واللنب للرجل واملرأة كما الولد هلما واملرضع بذلك اللنب ولدمها :قال الشافعي رمحه اهلل 

أكره له يف الورع أن ولو ولدت ابنا من زيا فأرضعت مولودا فهو ابنها وال يكون ابن الذي زىن هبا و
ينكح بنات الذي ولده من زيا فإن يكح مل أفسخه أليه ليس ابنه يف حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قضى عليه الصالة والسالم بابن وليدة زمعة لزمعة وأمر سودة أن حتتجب منه ملا رأى من شبهه بعتبة 

وقد  :قال املزين رمحه اهلل .أخاهافلم يرها وقد حكم أيه أخوها ألن ترك رؤيتها مباح وإن كان 
كان أيكر على من قال يتزوج ابنته من زيا وحيتج هبذا املعىن وقد زعم أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح 

وإن كرهه فكذلك يف القياس ال يفسخ يكاحه وإن كرهه ومل يفسخ يكاح ابنه من زيا بناته من حالل 
من زيا مل يفسخ وإن كرهه لقطع األبوة وحترمي األخوة لقطع األخوة فكذلك يف القياس لو تزوج ابنته 

وللعاهر احلجر  فهو يف معىن   :كتحرمي األبوة وال حكم عنده للزيا لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال الشافعي ولو تزوج امرأة يف عدهتا فأصاهبا فجاءت بولد فأرضعت مولودا  .األجنيب وباهلل التوفيق

د القافة فبأيهما أحلق حلق وكان املرضع ابنه وسقطت أبوة اآلخر ولو مات كان ابنها وأري املولو
فالورع أن ال ينكح ابنة واحد منهما وال يكون حمرما هلا ولو قالوا املولود هو ابنهما جرب إذا بلغ على 
االيتساب إىل أحدمها وتنقطع أبوة اآلخر ولو كان معتوها مل يلحق بواحد منهما حىت ميوت وله ولد 

يقومون مقامه يف االيتساب إىل أحدمها أو ال يكون له ولد فيكون مرياثه موقوفا ولو أرضعت بلنب ف
مولود يفاه أبوه باللعان مل يكن أبا للمرضع فإن رجع حلقه وصار أبا للمرضع ولو ايقضت عدهتا بثالث 

ل فهو من األول حيض وثبت لبنها أو ايقطع مث تزوجت زوجا فأصاهبا فثاب هلا لنب ومل يظهر هبا مح
ولو كان لبنها ثبت فحملت من الثاين فنزل هبا لنب يف الوقت الذي يكون هلا فيه لنب من احلمل اآلخر 

 كان اللنب من األول بكل حال أليا على علم من لنب األول ويف شك من أن يكون خلطه لنب 



   
 

 3458 :صفحة 
 
 :قال املزين رمحه اهلل عليه .زوج اآلخراآلخر فال أحرم بالشك وأحب للمرضع لو توقى بنات ال  

ولو ايقطع فلم يثب حىت كان احلمل اآلخر يف وقت  :قال الشافعي رمحه اهلل .هذا عندي أشبه
أيه من األول بكل حال كما يثوب بأن ترحم املولود أو  :ميكن من األول ففيها قوالن أحدمها

بينا فهو من اآلخر وإن كان ال يكون من  أيه إذا ايقطع ايقطاعا :والثاين .تشرب عواء فتمر عليه
اآلخر لنب ترضع به حىت تلد فهو من األول يف مجيع هذه األقاويل وإن كان يثوب شيء ترضع به وإن 
قل فهو منهما مجيعا ومن مل يفرق بني اللنب والولد قال هو لألول ومن فرق قال هو منهما معا ولو مل 

دة قطع للنب األول فمن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج ينقطع اللنب حىت ولدت من اآلخر فالوال
  .اآلخر
  
 الشهادات يف الرضاع واإلقرار  

وشهادة النساء جائزة  :من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القدمي قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
املرأة وعيوهبا اليت  فيما ال حيل للرجال من غري ذوي احملارم أن يتعمدوا النظر إليه لغري شهادة من والدة

حتت ثياهبا والرضاع عندي مثله ال حيل لغري ذي حمرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر إىل ثدييها وال ميكنه 
أن يشهد على رضاعها بغري رؤية ثدييها وال جيوز من النساء على الرضاع أقل من أربع حرائر بوالغ 

از شهادهتن يف الدين جعل امرأتني يقومان مقام عدول وهو قول عطاء بن أيب رباح ألن اهلل تعاىل ملا أج
رجل وإن كايت املرأة تنكر الرضاع فكايت فيهن أمها أو ابنتها جزن عليها وإن كايت تدعي الرضاع 

مل جيز فيها أمها وال أمهاهتا وال ابنتها وال بناهتا وجيوز يف ذلك شهادة اليت أرضعت أليه ليس هلا يف 
وكيف جتوز شهادهتا على فعلها وال جتوز  :قال املزين رمحه اهلل .ادهتاذلك وال عليها ما ترد به شه

 .شهادة أمها وأمهاهتا وبناهتا فهن يف شهادهتن على فعلها أجوز يف القياس من شهادهتا على فعل يفسها

ويوقفن حىت يشهدن أن قد رضع املولود مخس رضعات خيلصن كلهن إىل  :قال الشافعي رمحه اهلل
لشهادة على هذا أليه ظاهر علمهن وذكرت السوداء أهنا أرضعت رجال وامرأة تناكحا جوفه وتسعهن ا



وكيف وقد زعمت السوداء أهنا   :فسأل الرجل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فأعرض فقال
قال الشافعي إعراضه صلى اهلل عليه وسلم يشبه أن يكون مل ير هذا شهادة تلزمه  .قد أرضعتكما  

يف وقد زعمت السوداء أهنا قد أرضعتكما  يشبه أن يكره له أن يقيم معها وقد قيل وك  :وقوله
 إهنا أخته من الرضاعة وهو معىن ما قلنا 

   
 

 3459 :صفحة 
 
هذا أخي من  :هذه أخيت من الرضاعة أو قالت :ولو قال رجل .يتركها ورعا ال حكما  

كح اآلخر ولو أقر بذلك بعد عقد يكاحها فرق الرضاعة وكذبته أو كذهبا فال حيل لواحد منهما أن ين
بينهما فإن كذبته أخذت يصف ما مسى هلا ولو كايت هي املدعية أفتيته أن يتقي اهلل ويدع يكاحها 

  .بطلقة لتحل هبا لغريه إن كايت كاذبة وأحلفه هلا فإن يكل حلفت وفرقت بينهما
  
 باب رضاع اخلنثى  

ألغلب من اخلنثى أيه رجل يكح امرأة ومل ينزل فنكحه رجل فإذا إن كان ا :قال الشافعي رمحه اهلل 
يزل له لنب فأرضع به صبيا مل يكن رضاعا حيرم وإن كان األغلب أيه امرأة فنزل له لنب من يكاح أو 

غريه فأرضع صبيا حرم وإن كان مشكال فله أن ينكح بأيهما شاء وبأيهما يكح به أوال أجزته ومل 
  .أجعل له ينكح باآلخر

  
 وجوب النفقة للزوجة  

من كتاب النفقة ومن كتاب عشرة النساء ومن الطالق ومن أحكام القرآن ومن النكاح إمالء على  
ذلك أدىن أن ال تعولوا  أي ال   :قال اهلل عز وجل :مسائل مالك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فأحب أن يقتصر الرجل على  وفيه دليل على أن على الزوج يفقة امرأته :يكسر من تعولون قال
يا رسول اهلل إن  :واحدة وإن أبيح له أكثر وجاءت هند إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت



أبا سفيان رجل شحيح وإيه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه سرا وهوال يعلم فهل علي 
  .وولدك باملعروف   خذي ما يكفيك  :يف ذلك من جناح فقال صلى اهلل عليه وسلم

 :أيفقه على يفسك  قال  :قال .يا رسول اهلل عندي دينار :وجاء رجل إىل النيب فقال 

أيفقه على أهلك    :فقال .عندي آخر :أيفقه على ولدك  قال  :قال .عندي آخر
  .عندي آخر :قال

مث يقول أيت أعلم  قال سعيد املقربي   :قال .عندي آخر :أيفقه على خادمك  قال  :قال 
أبو هريرة إذا حدث هبذا احلديث يقول ولدك أيفق علي إىل من تكلين وتقول زوجتك أيفق علي أو 

يف القرآن والسنة بيان أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .طلقين ويقول خادمك أيفق علي أو بعين
ر على ما ال صالح على الرجل ما ال غىن بامرأته عنه من يفقة وكسوة وخدمة يف احلال اليت ال تقد

 حيتمل أن يكون عليه خلادمها  :قال يف كتاب عشرة النساء .لبدهنا من زماية ومرض إال به
   
 

 3460 :صفحة 
 
إذا مل يكن هلا خادم فال يبني أن يعطيها خادما  :يفقة إذا كايت ممن ال ختدم يفسها وقال فيه أيضا  

هي ويدخل عليها ما ال خترج إلدخاله من ماء وما  ولكن جيرب على من يصنع هلا الطعام الذي ال تصنعه
قد أوجب هلا يف موضع من هذا يفقة خادم وقاله يف  :قال املزين .يصلحها وال جياوز به ذلك

كتاب النكاح إمالء على مسائل مالك اجملموعة وقاله يف كتاب النفقة وهو بقوله أوىل أليه مل خيتلف 
ومما يؤكد ذلك  :قال املزين رمحه اهلل .ك ينفق عليهاقوله أن عليه أن يزكي عن خادمها فكذل

قال الشافعي وينفق املكاتب على ولده من  .لو أراد أن خيرج عنها أكثر من واحدة أخرجهن :قوله
ولو كايت امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة وال موالمها  :وقال يف كتاب النكاح .أمته

هم على األم ألهنا أحق هبم ويعتقون بعتقها وليس على العبد أن واحدا وولد له يف الكتابة أوالد فنفقت
  .ينفق على ولده من امرأة حرة وال أمة

  
 من ثالثة كتب  :قدر النفقة 



لينفق ذو   :يفقة املوسع ويفقة املقتر قال اهلل تعاىل :النفقة يفقتان :قال الشافعي رمحة اهلل عليه 
فأما ما يلزم املقتر المرأته إن كان األغلب ببلدها أهنا ال  .سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه  اآلية

تكون إال خمدومة عاهلا وخادما واحدا مبا ال يقوم بدن على أقل منه وذلك مد مبد النيب صلى اهلل عليه 
وسلم يف كل يوم من طعام البلد األغلب فيها من قوت مثلها وخلادمها مثله ومكيلة من أدم بالدها 

نا بقدر ما يكفي ما وصفت ويفرض هلا يف دهن ومشط أقل ما يكفيها وال يكون ذلك زيتا كان أو مس
خلادمها أليه ليس باملعروف هلا وقيل يف كل مجعة رطل حلم وذلك املعروف ملثلها وفرض هلا من 

الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند املقتر من القطن الكويف والبصري وما أشبهه وخلادمها كرباس وما 
ه ويف البلد البارد أقل ما يكفي الربد من جبة حمشوة وقطيفة أو حلاف يكفي السنتني وقميص أشبه

وسراويل ومخار أو مقنعة وجلاريتها جبة صوف وكساء تلتحفه يدىفء مثلها وقميص ومقنعة وخف وما 
ع إليها ال غىن هبا عنه ويفرض هلا يف الصيف قميصا وملحفة ومقنعة وإن كايت رغيبة ال جيزئها هذا دف

ذلك وتزيدت من مثن أدم وحلم وما شاءت يف احلب وإن كايت زهيدة تزيدت فيما ال يقوهتا من فضل 
املكيلة وإن كان زوجها موسعا فرض هلا مدان ومن األدم واللحم ضعف ما وصفت المرأة املقتر 

حيشى هلا إن وكذلك يف الدهن واملشط ومن الكسوة وسط البغدادي واهلروي ولني البصرة وما أشبهه و
 كايت ببالد حيتاج أهلها إليه وقطيفة وسط وال أعطيها يف القوت 

   
 

 3461 :صفحة 
 
دراهم فإن شاءت أن تبيعه فتصرفه فيما شاءت صرفته وأجعل خلادمها مدا وثلثا ألن ذلك سعة ملثلها   

ومن كايت ويف كسوهتا الكرباس وغليظ البصري والواسطي وما أشبهه وال أجاوزه مبوسع من كان 
والمرأته فراش ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه وخلادمها فروة ووسادة وما أشبهه  .امرأته

من عباءة أو كساء غليظ فإذا بلي أخلفه وإمنا جعلت أقل الفرض يف هذا بالداللة عن النيب صلى اهلل 
شر صاعا لستني مسكينا عليه وسلم يف دفعه إىل الذي أصاب أهله يف شهر رمضان عرقا فيه مخسة ع

وإمنا جعلت أكثر ما فرضت مدين ألن أكثر ما أمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم يف فدية األذى مدان 



لكل مسكني فلم أقصر عن هذا ومل أجاوز هذا مع أن معلوما أن األغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه 
بينهما مد ويصف وللخادمة مد وإن  مدان والفرض الذي على الوسط الذي ليس باملوسع وال املقتر

كايت بدوية فما يأكل أهل البادية ومن الكسوة بقدر ما يلبسون ال وقت يف ذلك إال قدر ما يرى 
  .باملعروف وليس على رجل أن يضحي المرأته وال يؤدي عنها أجر طبيب وال حجام

  
 احلال اليت جيب فيها النفقة وما ال جيب  

تاب التعريض باخلطبة ومن اإلمالء على مسائل مالك قال الشافعي رمحه من كتاب عشرة النساء وك 
إذا كايت املرأة جيامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبني الدخول هبا وجبت عليه يفقتها وإن كان  :اهلل

وقد قيل إذا كان احلبس من قبله فعليه وإذا كان من  :وقال يف كتابني .صغريا ألن احلبس من قبله
قد  :قال املزين رمحه اهلل .يفقة هلا ولو قال قائل ينفق ألهنا ممنوعة من غريه كان مذهبا قبلها فال

فإن ادعت التخلية فهي غري خملية حىت يعلم  :قطع بأهنا إذا مل ختل بينه وبينها فال يفقة هلا حىت قال
ولو كان يف ولو كايت مريضة لزمته يفقتها وليست كالصغرية  :قال الشافعي رمحه اهلل .ذلك منها

مجاعها شدة ضرر منع وأخذ بنفقتها ولو ارتتقت فلم يقدر على مجاعها فهذا عارض ال منع به منها 
وقد جومعت ولو أذن هلا فأحرمت أو اعتكفت أو لزمها يذر كفارة كان عليه يفقتها ولو هربت أو 

فقتها وإن كان حاضرا امتنعت أو كايت أمة فمنعها سيدها فال يفقة هلا وال يربئه مما وجب هلا من ي
معها إال إقرارها أو بينة تقوم عليها ولو أسلمت وثنية وأسلم زوجها يف العدة أو بعدها فلها النفقة ألهنا 

حمبوسة عليه مىت شاء أسلم وكايت امرأته ولو كان هو املسلم مل يكن هلا يفقة يف أيام كفرها وإن 
  :وقال يف كتاب النكاح القدمي .أليه تطوع هبا دفعها إليها فلم يسلم حىت ايقضت عدهتا فال حق له

   
 

 3462 :صفحة 
 
قال املزين  .فإن أسلم مث أسلمت فهما على النكاح وهلا النفقة يف حال الوقف ألن العقد مل ينفسخ  

األول أوىل بقوله أليه متنع املسلمة النفقة بامتناعها فكيف ال متنع الوثنية بامتناعها قال  :رمحه اهلل
وعلى العبد يفقة امرأته احلرة والكتابية واألمة إذا بوئت معه بيتا وإذا احتاج  :فعي رمحه اهللالشا



ويفقته يفقة املقتر أليه ليس من عبد إال وهو فقري ألن  :سيدها إىل خدمتها فذلك له وال يفقة هلا قال
إذا كان تسعة  :اهلل قال املزين رمحه .ما بيده وإن اتسع لسيد ومن مل تكمل فيه احلرية فكاململوك

أعشاره حرا فهو جيعل له تسعة أعشار ما ميلك ويرثه مواله الذي أعتق تسعة أعشاره فكيف ال ينفق 
قد جعل الشافعي رمحه اهلل من مل تكمل فيه احلرية كاململوك  :على قدر سعته قال املزين رمحه اهلل

إلطعام فجعله كاحلر ببعض احلرية إذا كان يصفه حرا ويصفه عبدا كفر با :وقال يف كتاب األميان
ومل جيعله ببعض احلرية هاهنا كاحلر بل جعله كالعبد فالقياس على أصله ما قلنا من أن احلر منه ينفق 

إن على احلر منه بقدره يف زكاة الفطر  :بقدر سعته والعبد منه بقدره وكذا قال يف كتاب الزكاة
  .ا فتفهموه جتدوه كذلك إن شاء اهلل تعاىلوعلى سيد العبد بقدر الرق منه فالقياس ما قلن

  
 من كتابني  :الرجل ال جيد يفقة 

ملا دل الكتاب والسنة على أن حق املرأة على الزوج أن يعوهلا احتمل أن ال  :قال الشافعي رمحه اهلل 
راقه يكون له أن يستمتع هبا ومينعها حقها وال خيليها تتزوج من يغنيها وأن ختري بني مقامها معه وف

وكتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن يسائهم يأمرهم أن 
وسئل ابن  .يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا يشبه ما وصفت

والذي  .سنة :يفرق بينهما قيل له فسنة قال :املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال
يشبه قول ابن املسيب سنة أن يكون سنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإذا وجد يفقتها يوما بيوم مل 
يفرق بينهما وإن مل جيد مل يؤجل أكثر من ثالث وال متنع املرأة يف ثالث من أن خترج فتعمل أو تسأل 

مل جيد يفقة خادمها مل ختري ألهنا فإن مل جيد يفقتها خريت كما وصفت يف هذا القول وإن وجد يفقتها و
متاسك بنفقتها وكايت يفقة خادمها دينا عليه مىت أيسر أخذته به ومن قال هذا لزمه عندي إذا مل جيد 

  .صداقها أن خيريها أليه شبيه بنفقتها

ولو أعسر بالصداق ومل يعسر بالنفقة فاختارت املقام معه مل يكن  :قد قال :قال املزين رمحه اهلل 
 فهذا دليل  :قال املزين .ا فراقه أليه ال ضرر على بدهنا إذا أيفق عليها يف استئخار صداقهاهل
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قال الشافعي ولو اختارت املقام معه فمىت شاءت أجل أيضا ألن  .على أن ال خيار هلا فيه كالنفقة  

الغرم وهلا أن ال تدخل عليه ذلك عفو عما مضى ولو علمت عسرته أليه ميكن أن يوسر ويتطوع عنه ب
إذا خريهتا يف العنني يؤجل سنة ورضيت منه  :إذا أعسر بصداقها حىت تقبضه واحتج على خمالفه فقال

جبماع مرة فإمنا هو فقد لذة وال صرب هلا على فقد النفقة فكيف أقررهتا معه يف أعظم الضررين وفرقت 
  .بينهما يف أصغر الضررين

  
 زوجها رجعتها وغري ذلك يفقة اليت ال ميلك  

  .أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم    :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

فلما أوجب اهلل هلا يفقة  .وإن كن أوالت محل فأيفقوا عليهن حىت يضعن محلهن    :وقال تعاىل 
لك رجعتها يف معاين األزواج يف باحلمل دل على أن ال يفقة هلا خبالف احلمل وال أعلم خالفا أن اليت مي

أن عليه يفقتها وسكناها وأن طالقه وإيالءه وظهاره ولعايه يقع عليها وأهنا ترثه ويرثها فكايت اآلية 
على غريها من املطلقات وهي اليت ال ميلك رجعتها وبذلك جاءت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ليس لك   :لك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقاليف فاطمة بنت قيس بت زوجها طالقها فذكرت ذ
وعن  .يفقة املطلقة ما مل حترم    :وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أيه قال .عليه يفقة  

ليست املبتوتة احلبلى منه يف شيء إال أيه ينفق عليها من أجل احلبل فإن كايت غري حبلى فال  :عطاء
عة أو يفقة أو سكىن فليست إال يف يكاح صحيح فأما كل وكل ما وصفت من مت :قال .يفقة هلا

أيه ال  :أحدمها .يكاح كان مفسوخا فال يفقة حامال أو غري حامل فإن ادعت احلمل ففيها قوالن
يعلم بيقني حىت تلد فتعطي يفقة ما مضى هلا وهكذا لو أوصى حلمل أو كان الوارث أو املوصى له غائبا 

أعطيناها بقول النساء مث أيفس أليس قد أعطينا من ماله ما مل جيب عليه  فال يعطى إال بيقني أرأيت لو
  .أن حتصي من يوم فارقها فإذا قال النساء هبا محل أيفق عليها حىت تضع وملا مضى :والقول الثاين

هذا عندي أوىل بقوله ألن اهلل عز وجل أوجب باحلمل النفقة ومحلها قبل أن  :قال املزين رمحه اهلل 
ولو ظهر هبا محل فنفاه وقذفها العنها وال يفقة عليه فإن أكذب  :قال الشافعي رمحه اهلل .تضع



يفسه حد وحلق به الولد مث أخذت منه النفقة اليت بطلت عنه ولو أعطاها بقول القوابل أن هبا محال مث 
ميلك علم أن مل يكن هبا محل أو أيفق عليها فجاوزت أربع سنني رجع عليها مبا أخذت ولو كان 

 الرجعة فلم تقر بثالث حيض أو كان حيضها خيتلف فيطول ويقصر مل 
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إذا حكم بأن العدة  :قال املزين رمحه اهلل .أجعل هلا إال األقصر ألن ذلك اليقني وأطرح الشك  

ة جلاز قائمة فكذلك النفقة يف القياس هلا بالعدة قائمة ولو جاز قطع النفقة بالشك يف ايقضاء العد
وال أعلم حجة بأن ال ينفق على  :قال الشافعي رمحه اهلل .ايقطاع الرجعة بالشك يف ايقضاء العدة

األمة احلامل ولو زعمنا أن النفقة للحمل كايت يفقة احلمل ال تبلغ بعض يفقة أمة ولكنه حكم اهلل جل 
األول أحق به أليه  :قال املزين رمحه اهلل .النفقة على السيد :وقال يف كتاب اإلمالء .ثناؤه

قال الشافعي فأما كل يكاح كان مفسوخا فال يفقة  .شهد أيه حكم اهلل وحكم اهلل أوىل مما خالفه
إال أن يتطوع املصيب هلا بذلك  :وقال يف موضع آخر .هلا وال سكىن حامال أو غري حامل

  .ليحصنها فيكون ذلك بتطوعه وله حتصينها وباهلل التوفيق
  
 على األقارب من كتاب النفقة ومن ثالثة كتب باب النفقة  

يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم بيان أن على األب أن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
يقوم باملؤية يف إصالح صغار ولده من رضاع ويفقة وكسوة وخدمة دون أمه وفيه داللة أن النفقة 

وعلى الوارث مثل ذلك    :ي اهلل عنهما يف قوله تعاىلوقال ابن عباس رض .ليست على املرياث
فينفق الرجل على ولده حىت يبلغوا احللم أو  :من أن ال تضار والدة بولدها ال أن عليها النفقة قال

احمليض مث ال يفقة هلم إال أن يكويوا زمىن فينفق عليهم إذا كايوا ال يغنون أيفسهم وكذلك ولد ولده 
هلم أب دويه يقدر على أن ينفق عليهم وإن كايت هلم أموال فنفقتهم يف أمواهلم وإن سفلوا ما مل يكن 

وإذا مل جيز أن يضيع شيئا منه فكذلك هو من ابنه إذا كان الوالد زمنا ال يغين يفسه وال عياله وال حرفة 
على  له فينفق عليه ولده وولد ولده إن سفلوا ألهنم ولد وحق الوالد على الولد أعظم ومن أجربياه



النفقة بعنا فيها العقار وال جترب امرأة على رضاع ولدها شريفة كايت أو دييئة موسرة كايت أو فقرية 
وأحكام اهلل فيهما واحدة وإذا طلبت رضاع ولدها وقد فارقها زوجها فهي أحق مبا وجد األب أن 

 :يف موضع آخروقال  .يرضع به فإن وجد بغري شيء فليس لألم أجرة والقول قول األب مع ميينه

فإن   :هذا أحب إيل لقول اهلل جل ثناؤه :إن أرضعت أعطاها أجر مثلها قال املزين رمحه اهلل
  .  أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

  
 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 ئي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسا  
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 باب أي الوالدين أحق بالولد من كتب عدة  

أخربيا سفيان بن عيينة بن زياد بن سعد عن هالل بن أيب ميموية عن أيب  :قال الشافعي رمحه اهلل 
عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خري غالما بني أبيه وأمه وما جاء عن ميموية عن أيب هريرة رضي اهلل 

خريين علي  :وعن عمارة اجلرمي قال .عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيه خري غالما بني أبويه
 .وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خريته :رضي اهلل عنه بني أمي وعمي مث قال ألخ يل أصغر مين

قال الشافعي فإذا استكمل سبع سنني ذكرا كان  .ت ابن سبع أو مثان سننيوكن :وقال يف احلديث
إذا بلغ سبعا أو مثان سنني خري  :وقال يف كتاب النكاح القدمي .أو أيثى وهو يعقل عقل مثله خري

إذا كايت دارمها واحدة وكايا مجيعا مأمويني على الولد فإن كان أحدمها غري مأمون فهو عند املأمون 
 يبلغ وإذا افترق األبوان ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بالولد ما مل تتزوج وعلى أبيه يفقته منهما حىت



وال مينع من تأديبه وخيرج الغالم إىل الكتاب أو الصناعة إذا كان من أهلها ويأوي إىل أمه فإن اختار 
نع أمها من أن تأتيها وال أعلم أباه مل يكن له منعه من أن يأيت أمه وتأتيه يف األيام وإن كايت جارية مل مت

على أبيها إخراجها إليها إال أن مترض فيؤمر بإخراجها عائدة وإن ماتت البنت مل متنع األم من أن تليها 
حىت تدفن وال متنع يف مرضها من أن تلي متريضها يف منزل أبيها وإن كان الولد خمبوال فهو كالصغري 

فاختار أحد األبوين مث اختار اآلخر حول ولو منعت منه بالزوج فاألم أحق به وال خيري أبدا وإذا خري 
فطلقها طالقا ميلك فيه الرجعة أو ال ميلكها رجعت على حقها يف ولدها ألهنا منعته بوجه فإذا ذهب 

لو كان بطل ما كان ألمها  :قيل .فكيف تعود إىل ما بطل بالنكاح :فهي كما كايت فإن قيل
م وكان ينبغي إذا بطل عن األم أن يبطل عن اجلدة اليت إمنا حقها حلق أن تكون أحق بولدها من أبيه

األم وقد قضى أبو بكر على عمر رضي اهلل عنهما بأن جدة ابنه أحق به منه فإن قيل فما حق األم فيهم 
كحق األب مها والدان جيدان بالولد فلما كان ال يعقل كايت األم أوىل به على أن لك حق  :قيل

بوين ألن األم أحىن عليه وأرق من األب فإذا بلغ الغالم وىل يفسه إذا أويس رشده ومل جيرب للولد ال لأل
على أن يكون عند أحدمها واختار له برمها وترك فراقهما وإذا بلغت اجلارية كايت مع أحدمها حىت 
ال  تزوج فتكون مع زوجها فإن أبت وكايت مأموية سكنت حيث شاءت ما مل تر ريبة واختار هلا أن

وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن املولود فاألم أوىل مث أمها مث أمهات أمها  :قال .تفارق أبويها
 وإن بعدن مث اجلدة أم األب مث أمها مث أمهاهتا مث اجلدة أم اجلد 
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 اخلالة مث العمة وال لألب مث أمها مث أمهاهتا مث األخت لألب واألم مث األخت لألب مث األخت لألم مث  

والية ألم أيب األم ألن قرابتها بأب ال بأم فقاربة الصيب من النساء أوىل وال حق ألحد مع األب غري األم 
وأمهاهتا فأما أخواته وغريهن فإمنا حقوقهن باألب فال يكون هلن حق معه وهن يدلني به واجلد أبو 

ا أو غري رشيد وكذلك أبو أيب األب وكذلك العصبة األب يقوم مقام األب إذا مل يكن أب أو كان غائب
يقومون مقام األب إذا مل يكن أقرب منهم مع األم وغريها من أمهاهتا وإذا أراد األب أن ينتقل عن البلد 



الذي يكح به املرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا 
لك العصبة إال أن خترج األم إىل ذلك البلد فتكون أوىل وال حق ملن مل تكمل فيه وكذ .كان أو كبريا

احلرية يف ولد احلر وإذا كان ولد احلر مماليك فسيدهم أحق هبم وإذا كايوا من حرة وأبوهم مملوك فهي 
  .أحق هبم وال خيريون يف وقت اخليار

  
 باب يفقة املماليك  

املزىن  - سفيان عن حممد بن عجالن عن بكر أو بكري بن عبد اهلل أخربيا :قال الشافعي رمحه اهلل 
للمملوك طعامه   :عن عجالن أيب حممد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال -شك 

فعلى مالك اململوك الذكر واأليثى  :وكسوته باملعروف وال يكلف من العمل ما ال يطيق  قال
أن ينفق عليهما ويكسومها باملعروف وذلك يفقة رقيق بلدمها الشبع  البالغني إذا شغلهما يف عمل له

ألوساط الناس الذي تقوم به أبداهنم من أي الطعام كان قمحا أو شعريا أو ذرة أو مترا وكسوهتم 
كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أيه معروف صوف أو قطن أو كتان أي ذلك كان األغلب بذلك 

قا مبوضعه واجلواري إذا كايت هلن فراهة ومجال فاملعروف أهنن يكسني البلد وكان ال يسمى مثله ضي
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم  :وقال ابن عباس يف اململوكني .أحسن من كسوة الالئي دوهنن

هذا كالم جممل جيوز أن يكون على اجلواب فيسأل السائل  :قال الشافعي رمحه اهلل .مما تلبسون
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون  :را أو شعريا ويلبس صوفا فقالعن مماليكه وإمنا يأكل مت

والسائلون عرب ولبوس عامتهم وطعامهم خشن ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقارب فأما من خالف 
معاش السلف فأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسى رقيقة كان أحسن وإن مل يفعل فله ما قال 

فأما من لبس الوشي واملروي  .يفقته وكسوته باملعروف    :عليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل 
إذا كفى   :واخلز وأكل النقي وألوان حلوم الدجاج فهذا ليس باملعروف للمماليك وقال عليه السالم

 أحدكم خادمه طعامه حره ودخايه فليدعه 
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ا  أو كلمة هذا معناها فلما قال صلى اهلل عليه فليجلسه معه فإن أىب فلريوغ له لقمة فيناوله إياه  
على وجهني أوالمها مبعناه أن إجالسه  -واهلل أعلم  -فلريوغ له لقمة  كان هذا عنديا   :وسلم

معه أفضل وإن مل يفعل فليس بواجب إذ قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  وإال فلريوغ له لقمة  ألن 
يروغ له لقمة دون أن جيلسه معه أو يكون باخليار بني أن يناوله إجالسه لو كان واجبا مل جيعل له أن 

أو جيلسه وقد يكون أمر اختيار غري احلتم وهذا يدل على ما وصفنا من بيان طعام اململوك وطعام سيده 
واململوك الذي يلي طعام الرجل خمالف عندي للمملوك الذي ال يلي طعامه ينبغي أن يناوله مما يقرب 

ة فإن املعروف أن ال يكون يرى طعاما قد وىل العمل فيه مث ال ينال منه شيئا يرد به شهوته إليه ولو لقم
وأقل ما يرد به شهوته لقمة وغريه من املماليك مل يله ومل يره والسنة خصت هذا من املماليك دون 

قسمة وإذا حضر ال  :قال اهلل جل ثناؤه .غريه ويف القرآن ما يدل على ما يوافق بعض معىن هذا
أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه  ومل يقل يرزق مثلهم ممن مل حيضر وقيل ذلك يف 

املواريث وغريها من الغنائم وهذا أوسع وأحب إيل ويعطون ما طابت به يفس املعطي بال توقيت وال 
الدوام عليه ال ما إال ما يطيق  -واهلل أعلم  -حيرمون ومعىن ال يكلف من العمل إال ما يطيق يعين 

يطيق يوما أو يومني أو ثالثة وحنو ذلك مث يعجز ومجلة ذلك ما ال يضر ببديه الضرر البني وإن عمي أو 
زمن أيفق عليه مواله وليس له أن يسترضع األمة غري ولدها فيمنع منها ولدها إال أن يكون فيها فضل 

س به وينفق على ولد أم ولده من غريه ومينعه عن ريه أو يكون ولدها يغتذي بالطعام فيقيم بديه فال بأ
  .اإلمام أن جيعل على أمته خراجا إال أن يكون يف عمل واجب وكذلك العبد إذا مل يطق الكسب

ال تكلفوا الصغري الكسب فيسرق وال األمة غري   :قال عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يف خطبته 
  .  ذات الصنعة فتكسب بفرجها

  
 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :قف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعميتو

 كالم سيبويه كما 
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  



 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
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 صفة يفقة الدواب  

ولو كايت لرجل دابة يف املصر أو شاة أو بعري علفه مبا يقيمه فإن امتنع  :الشافعي رمحه اهللقال  
أخذه السلطان بعلفه أو بيعه فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر أخذت على املرعى خالها والرعي فإن 

متعلق وأجرب  أجدبت األرض علفها أو ذحبها أو باعها وال حيبسها فتموت هزال إن مل يكن يف األرض
على ذلك إال أن يكون فيها متعلق ألهنا على ما يف األرض تتخذ وليست كالدواب اليت ال ترعى 

وال حتلب أمهات النسل إال  :قال .واألرض خمصبة إال رعيا ضعيفا وال تقوم للجدب قيام الرواعي
  .فضال عما يقيم أوالدهن ال حيلبهن فيمنت هزال

  
 كتاب القتل  

  :قال اهلل تعاىل :القتل ومن جيب عليه القصاص ومن ال جيب قال الشافعي رمحه اهللباب حترمي  

وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل إال   :وقال تعاىل .ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  اآلية
ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زيا بعد   :وقال عليه السالم .باحلق  

وإذا تكافأ الدمان من األحرار  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إحصان أو قتل يفس بغري يفس  



املسلمني أو العبيد املسلمني أو األحرار من املعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف مكاىفء دمه 
مؤمن بكافر لقول النيب منهم الذكر إذا قتل بالذكر وباأليثى واأليثى إذا قتلت باأليثى وبالذكر وال يقتل 

ال يقتل مؤمن بكافر  وإيه ال خالف أيه ال يقتل باملستأمن وهو يف التحرمي   :صلى اهلل عليه وسلم
قال  .فإذا مل يقتل بأحد الكافرين احملرمني مل يقتل باآلخر :قال املزين رمحه اهلل .مثل املعاهد

سلم ال يقتل مؤمن بكافر حريب فهل من بيان قال قائل عن النيب صلى اهلل عليه و :الشافعي رمحه اهلل
ال يرث املؤمن الكافر وال الكافر   :يعم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :يف مثل هذا يثبت قلت

ال ولكنها على مجيع  :فهل تزعم أيه أراد أهل احلرب ألن دماءهم وأمواهلم حالل قال .املؤمن  
ك ال يقتل مؤمن بكافر ألن اسم الكفر يلزمهم فما وكذل :قلنا .الكافرين ألن اسم الكفر يلزمهم

قال قائل روينا حديث ابن السلماين قلنا منقطع وخطأ إمنا روي فيما بلغنا أن عمرو بن أمية  .الفرق
قتل كافرا كان له عهد إىل مدة وكان املقتول رسوال فقتله النيب صلى اهلل عليه وسلم به فلو كان ثابتا 

 :وخا أليه قتل قبل الفتح بزمان وخطبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمكنت قد خالفته وكان منس

 ال يقتل مؤمن بكافر  عام الفتح وهو خطأ ألن عمرو بن أمية عاش بعد النيب صلى اهلل  
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وال يقتل حر بعبد  :قال .عليه وسلم دهرا وأيت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا  

ويف إمجاعهم أن يده ال تقطع بيد العبد  :قال املزين رمحه اهلل تعاىل .يمته وإن بلغت دياتوفيه ق
قضاء على أن احلر ال يقتل بالعبد فإذا منع أن يقتص من يده وهي أقل لفضل احلرية على العبودية 

ولد وال يقتل والد ب :قال الشافعي رمحه اهلل .كايت النفس أعظم وهي أن تقص بنفس العبد أبعد
هذا  :قال املزين رمحه اهلل .أليه إمجاع وال جد من قبل أم وال أب بولد ولد وإن بعد أليه والد

يؤكد مرياث اجلد ألن األخ يقتل بأخيه وال يقتل اجلد بابن ابنه وميلك األخ أخاه يف قوله وال ميلك 
ل العبد ويقت :قال .جده ويف هذا دليل على أن اجلد كاألب يف حجب اإلخوة وليس كاألخ

والكافر باحلر املسلم والولد بالوالد ومن جرى عليه القصاص يف النفس جرى عليه القصاص يف اجلراح 



لو  :ويقتل العدد بالواحد واحتج بأن عمر رضي اهلل عنه قتل مخسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال
أحدمها مائة جرح واآلخر ولو جرحه  :قال الشافعي رمحه اهلل .متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا

جرحا واحدا فمات كايوا يف القود سواء وجيرحون باجلرح الواحد إذا كان جرحهم إياه معا ال يتجزأ 
وال يقتص إال من بالغ وهو من احتلم من الذكور أو حاض من النساء أو بلغ أيهما كان مخس عشرة 

  .سنه
  

 ID ' '   سرت مخسا وأيت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك
 صمت  :أو .األيام
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب   
  
 األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  



 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :ياطيوقال شيخنا ابو حممد الدم  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 صفة القتل العمد وجراح العمد اليت فيها قصاص وغري ذلك  

أو خنجر أو سنان رمح أو ما يشق حبده إذا ضرب وإذا عمد رجل بسيف  :قال الشافعي رمحه اهلل 
به اجللد واللحم دون املقتل فجرحه جرحا كبريا أو صغريا فمات منه فعليه القود وإن شدخه أو رمى 

حبجر أو تابع عليه اخلنق أو واىل عليه بالسوط حىت ميوت أو طني عليه بيتا بغري طعام وال شراب مدة 
وت منه األغلب أيه ميوت من مثله أو ضربه بسوط يف شدة برد أو حر وحنو ذلك مما األغلب أيه مي

ولو قطع مريئه وحلقومه أو قطع حشوته فأباهنا من جوفه أو صريه يف  :قال .فمات فعليه القود
حال املذبوح مث ضرب عنقه آخر فاألول قاتل دون اآلخر ولو أجافه أو خرق أمعاءه ما مل يقطع 

قد جرح معى عمر بن   .حشوته فيبينها منه مث ضرب آخر عنقه فاألول جارح واآلخر قاتل
خلطاب رضي اهلل عنه يف موضعني وعاش ثالثا  فلو قتله أحد يف تلك احلال كان قاتال وبرىء الذي ا

جرحه من القتل ولو جرحه جراحات فلم ميت حىت عاد إليه فذحبه صار واجلراح يفسا ولو برأت 
داوى ولو ت :قال .اجلراحات مث عاد فقتله كان عليه ما على اجلارح منفردا وما على القاتل منفردا

اجملروح بسم فمات أو خاط اجلرح يف حلم حي فمات فعلى اجلاين يصف الدية أليه مات من فعلني وإن 
كايت اخلياطة يف حلم ميت فالدية على اجلاين ولو قطع يد يصراين فأسلم مث مات مل يكن قود ألن 

اح كاحلد والنصراين يده اجلناية كايت وهو ممن ال قود فيه وعليه دية مسلم وال يشبه املرتد ألن قطعه مب
ممنوعة ولو أرسل سهما فلم يقع على يصراين حىت أسلم أو على عبد فلم يقع حىت أعتق مل يكن عليه 

قصاص ألن ختلية السهم كايت وال قصاص وفيه دية حر مسلم والكفارة وكذلك املرتد يسلم قبل 



 أسلم مث مات فالدية والكفارة وقوع السهم لتحول احلال قبل وقوع الرمية ولو جرحه مسلما فارتد مث
القياس  :قال املزين .وال قود للحال احلادثة ولو مات مرتدا كان لوليه املسلم أن يقتص باجلرح

عندي على أصل قوله أن ال والية ملسلم على مرتد كما ال وراثة له منه وكما أن ماله للمسلمني 
ولو فقأ عيين عبد  :افعي رمحه اهللقال الش .فكذلك الويل يف القصاص من جرحه ويل املسلمني

قيمته مائتان من اإلبل فأعتق فمات مل يكن فيه إال دية ألن اجلناية تنقص مبوته حرا وكايت الدية لسيده 
القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فال ينقص  :قال املزين رمحه اهلل .دون ورثته

ولو قطع يد عبد وأعتق مث مات فال قود إذا كان  :قال الشافعي رمحه اهلل .ما وجب له بالعتق
 اجلاين حرا مسلما أو يصراييا حرا أو مستأمنا حرا وعلى احلر الدية كاملة يف 
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ماله للسيد منها يصف قيمته يوم قطعه والباقي لورثته ولو قطع ثان بعد احلرية رجله وثالث بعدمها   

أن له األقل من ثلث الدية ويصف  :لذي للسيد من الدية قوالن أحدمهايده فمات فعليهم دية حر وا
قيمته عبدا وال جيعل له أكثر من يصف قيمته عبدا ولو كان ال يبلغ إال بعريا أليه مل يكن يف ملكه جناية 

والقول  .غريها وال جياوز به ثلث دية حر ولو كان يصف قيمته من بعري من أجل أهنا تنقص باملوت
قال املزين  .أن لسيده األقل من ثلث قيمته عبدا أو ثلث ديته حرا أليه مات من جناية ثالثة :الثاين

وقد قطع يف موضع آخر أيه لو جرحه ما احلكومة فيه إليه ولزمه باجلزية ومن شركة عشر  :رمحه اهلل
فهذا أقيس  :قال املزين رمحه اهلل .من اإلبل مل يأخذ السيد إال البعري الذي وجب باجلرح وهو عليه

بقوله وأوىل عندي بأصله وإن مل يزده على بعري أليه وجب باجلرح وهو عبده ففي القياس أن ال ينقصه 
وعلى املتغلب  :قال الشافعي رمحه اهلل .وإن جاوز عقل حر أليه وجب له باجلرح وهو عبد

عبده صبيا أو أعجميا ال باللصوصية واملأمور القود إذا كان قاهرا للمأمور وعلى السيد القود إذا أمر 
يعقل بقتل رجل فقتله فإن كان لعبد يعقل فعلى العبد القود ولو كايا لغريه فكايا مييزان بينه وبني 

سيدمها فهما قاتالن وإن كايا ال مييزان فاآلمر القاتل وعليه القود ولو قتل مرتد يصراييا مث رجع ففيها 



أن ال قود عليه أليه  :والثاين .يه قتل وليس مبسلمأن عليه القود وهو أوالمها أل :قوالن أحدمها
قد أبان أن األول أوالمها فاألوىل أحق بالصواب وقد دل  :قال املزين رمحه اهلل .ال يقر على دينه

قوله يف رفع القود عنه أليه ال يقر على دينه على أيه لو كان القاتل يصراييا يقر على دينه لكان القود 
فإذا كان النصراين الذي يقر على دينه احلرام الدم إذا أسلم  :ملزين رمحه اهللقال ا .عليه وإن أسلم

قال الشافعي  .يقتل بالنصراين فاملباح الدم بالردة أحق أن يقاد بالنصراين وإن أسلم يف قياس قوله
ويقتل الذابح دون املمسك كما حيد الزاين دون املمسك ولو ضربه مبا األغلب أيه يقطع  :رمحه اهلل

عضوا أو يوضح رأسا فعليه القود ولو عمد عينه بأصبعه ففقأها اقتص منه ألن األصبع يأيت منها على ما 
يأيت به السالح من النفس وإن مل تنفقىء واعتلت حىت ذهب بصرها أو ايتجفت ففيها القصاص وإن 

ل ذكر خنثى كان اجلاين مغلوبا على عقله فال قصاص عليه إال السكران فإيه كالصحيح ولو قطع رج
مشكل وأيثييه وشفريه عمدا قيل إن شئت وقفناك فإن بنت ذكرا أقدياك يف الذكر واأليثيني وجعلنا 
لك حكومة يف الشفرين وإن بنت أيثى فال قود لك وجعلنا لك دية امرأة يف الشفرين وحكومة يف 

 بقية هذه املسألة يف معناه أن  :قال املزين رمحه اهلل .الذكر واأليثيني
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يقال له وإن مل تشأ أن تقف حىت يتبني أمرك وعفوت عن القصاص وبرأت فلك دية شفري امرأة   

وحكومة يف الذكر واأليثيني أليه األقل وإن قلت ال أعفو وال أقف قيل ال جيوز أن يقص مما ال يدري 
  .أي القصاص لك فال بد لك من أحد األمرين على ما وصفنا

  
 ر يف القصاص باب اخليا 

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
مث أيتم يا بين خزاعة قد قتلتم   :أيب شريح الكعيب رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

بني خريتني إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا  هذا القتيل من هذيل وأيا واهلل عاقله فمن قتل قتيال بعده فأهله
ومل خيتلفوا يف أن العقل يورث كاملال وإذا كان هكذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .أخذوا العقل  



فكل وارث ويل زوجة أو ابنة ال خيرج أحد منهم من والية الدم وال يقتل إال باجتماعهم وحبس القاتل 
م معتوه فحىت يفيق أو ميوت فيقوم وارثه مقامه وأيهم عفا حىت حيضر الغائب ويبلغ الطفل وإن كان فيه

عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عفا على غري مال كان الباقون على حقوقهم من الدية فإن 
عفوا مجيعا وعفا املفلس جيين عليه أو على عبده القصاص جاز ذلك هلم ومل يكن ألهل الدين والوصايا 

قال  .بالعمد إال مبشيئة اجملين عليه إن كان حيا ومبشيئة الورثة إن كان ميتا منعهم ألن املال ال ميلك
ليس يشبه هذا االعتالل أصله أليه احتج يف أن العفو يوجب الدية بأن اهلل تعاىل ملا  :املزين رمحه اهلل

 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان  مل جيز أن يقال عفا إن  :قال
صوحل على مال ألن العفو ترك بال عوض فلم جيز إذا عفا عن القتل الذي هو أعظم األمرين إال أن 
يكون له مال يف مال القاتل أحب أو كره ولو كان إذا عفا مل يكن له شيء مل يكن للعايف ما يتبعه 

ئة أو ال تراه فهذا مال بال مشي :قال املزين رمحه اهلل .مبعروف وال على القاتل ما يؤديه بإحسان
يقول إن عفو احملجور جائز أليه زيادة يف ماله وعفوه املال ال جيوز أليه يقص يف ماله وهذا مال بغري 

مشيئة فأقرب إىل وجه ما قال عندي يف العفو الذي ليس ألهل الدين منعه منه هو أن يربئه من القصاص 
  .ويقول بغري مال فيسقطان وباهلل التوفيق

  .ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطايا    :قال اهلل تعاىل :ه اهلل تعاىلقال الشافعي رمح 

وإذا خلى احلاكم الويل وقتل القاتل فينبغي له أن يأمر من ينظر إىل سيفه فإن كان صارما وإال  :قال 
 أمره بصارم لئال يعذبه مث يدعه وضرب عنقه وإن ضربه مبا ال خيطىء مبثله من قطع رجل 
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أو وسط عزر وإن كان مما يلي العنق من رأسه أو كتفه فال عقوبة عليه وأجربه احلاكم على أن يأمر   

ولو أذن لرجل فتنحى به فعفاه الويل فقتله قبل أن يعلم ففيها  :قال .من حيسن ضرب العنق ليوجئه
 .فا وال على العايفأن ليس له على القاتل شيء إال أن حيلف باهلل ما علمه ع :قوالن أحدمها

أن ليس على القاتل قود أليه قتله على أيه مباح وعليه الدية والكفارة وال يرجع هبا على  :والثاين



قال الشافعي رمحه  .فاألشبه أوىل به :قال املزين رمحه اهلل .الويل أليه متطوع وهذا أشبههما
إيل أن لو تركت بطيب يفس الويل وال تقتل احلامل حىت تضع فإن مل يكن لولدها مرضع فأحب  :اهلل

إذا مل يوجد للمولود ما حييا به مل  :قال املزين رمحه اهلل .حىت يوجد له مرضع فإن مل يفعل قتلت
ولو عجل اإلمام  :قال الشافعي رمحه اهلل .حيل عندي قتله بقتل أمه حىت يوجد ما حييا به فتقتل
قال املزين رمحه  .نه اإلمام على عاقلته دون املقتصفاقتص منها حامال فعليه املأمث فإن ألقت جنينا ضم

بل على الويل أليه اقتص لنفسه خمتارا فجىن على من ال قصاص له عليه فهو بغرم ما أتلف أوىل  :اهلل
ولو قتل يفرا قتل لألول  :قال الشافعي رمحه اهلل .من إمام حكم له حبقه فأخذه وما ليس له

ن خفي األول منهم أقرع بينهم فأيهم قتل أوال قتل به وأعطى وكايت الديات ملن بقي يف ماله فإ
قال املزين رمحه  .الباقون الديات من ماله ولو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده باليد وقتل بالنفس

فإن مات املقطوعة يده األول بعد أن اقتص من اليد فقياس قول الشافعي عندي أن لوليه أن  :اهلل
ل قاطعه ألن املقطوع قد استوىف قبل موته ما فيه يصف الدية باقتصاصه به يرجع بنصف الدية يف ما

ولو قتله عمدا ومعه صيب أو معتوه أو حر وعبد قتال عبدا أو مسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل .قاطعه
ويصراين قتال يصراييا أو قتل ابنه ومعه أجنيب فعلى الذي عليه القصاص القصاص وعلى اآلخر يصف 

وشبه الشافعي أخذ القود من  :قال املزين رمحه اهلل .ماله وعقوبة إن كان الضرب عمداالدية يف 
وجب عليهما  :البالغ عون الصيب بالقاتلني عمدا يعفو الويل عن أحدمها إن له قتل اآلخر فإن قيل

 :لال قي :القود فزال عن أحدمها بإزالة الويل قيل فإذا أزاله الويل عنه أزاله عن اآلخر فإن قال

فإن شركه قاتل خطأ  :قال .فعلهما واحد فقد حكمت لكل واحد منها حبكم يفسه ال حبكم غريه
فعلى العامد يصف الدية يف ماله وجناية املخطىء على عاقلته واحتج على حممد بن احلسن يف منع القود 

رفوع وإن إن كنت رفعت عنه القود ألن القلم عنهما م :من العامد إذا شاركه صيب أو جمنون فقال
 عمدمها خطأ على عاقلتهما فهال أقدت من األجنيب إذا قتل عمدا مع األب ألن القلم 
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قد شرك الشافعي رمحه اهلل حممد  :قال املزين رمحه اهلل .عن األب ليس مبرفوع وهذا ترك أصلك  
واجملنون والصيب واحد فكذلك بن احلسن فيما أيكر عليه يف هذه املسألة ألن رفع القصاص عن اخلاطىء 

ولو قتل أحد الوليني القاتل بغري أمر  :قال الشافعي رمحه اهلل .حكم من شاركهم بالعمد واحد
فقد جعلنا لوليه سلطايا    :أن ال قصاص حبال للشبهة قال اهلل تعاىل :صاحبه ففيها قوالن أحدمها

دينة ينزلويه منزلة احلد هلم عن أبيهم إن حيتمل أي ويل قتل كان أحق بالقتل وهو مذهب أكثر أهل امل
وإن كان ممن ال جيهل عزر وقيل للوالة  :قال الشافعي رمحه اهلل .عفوا إال واحدا كان له أن حيده

أهنا هلم من مال القاتل يرجع  :معه لكم حصصكم والقول من أين يأخذوهنا واحد من قولني أحدمها
ا قال فإن عفوا عن القاتل الدية رجع ورثة قاتل املقتول على هبا ورثة القاتل يف مال قاتله ومن قال هذ

يف حصصهم أهنا هلم يف مال أخيهم القاتل  :قاتل صاحبهم حبصة الورثة معه من الدية والقول الثاين
 .قاتل أبيهم ألن الدية إمنا كايت تلزمه لو كان مل يقتله ويل فإذا قتله ويل فال جيتمع عليه القتل والغرم

قال املزين  .أن على من قتل من األولياء قاتل أبيه القصاص حىت جيتمعوا على القتل :ثاينوالقول ال
وليس تعدي  :قال املزين رمحه اهلل .وأصل قوله أن القاتل لو مات كايت الدية يف ماله :رمحه اهلل

ع يده ولو قط :قال الشافعي رمحه اهلل .أخيه مببطل حقه وال مبزيله عمن هو عليه وال قود للشبهة
من مفصل الكوع فلم يربأ حىت قطعها آخر من املرفق مث مات فعليهما القود يقطع قاطع الكف من 

قال الشافعي وإذا  .الكوع ويد اآلخر من املرفق مث يقتالن ألن أمل القطع األول واصل إىل اجلسد كله
از وقتله وإن ال يقتله إال واحد منكم فإن سلمتم لواحد أو ألجنيب ج :تشاح الوالة قيل هلم

  .تشاححتم أقرعنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله ويضرب بأصرم سيف وأشد ضرب
  

 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
  ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال .غري صحيح وال فصيح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  



 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 تربصن بأيفسهن أربعة ي) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .ايتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
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 باب القصاص بغري السيف  

وإن طرحه يف يار حىت ميوت طرح يف النار حىت ميوت وإن ضربه حبجر فلم  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إن مل ميت من عدد  :ال بعض أصحابناوق .يقلع عنه حىت مات أعطى وليه حجرا مثله فقتله به

هكذا قال الشافعي رمحه اهلل يف احملبوس بال طعام وال شراب  :قال املزين .الضرب قتل بالسيف
حىت مات إيه حيبس فإن مل ميت يف تلك املدة قتل بالسيف وكذا قال لو غرقه يف املاء وكذلك يلقيه يف 

رب بالصخرة فإن مات وإال ضربت عنقه فالقياس مهواة يف البعد أو مثل سدة األرض وكذا عدد الض
على ما مضى يف أول الباب أن مينعه الطعام والشراب حىت ميوت كما قال يف النار واحلجر واخلنق 

قال الشافعي ولو قطع يديه ورجليه فمات  .باحلبل حىت ميوت إذا كان ما صنع به من املتلف الوحي
 قتل بالسيف ولو كان أجافه أو قطع ذراعه فمات كان فعل به الويل ما فعل بصاحبه فإن مات وإال

 :وقال يف موضع آخر .لوليه أن يفعل ذلك به على أن يقتله فأما على أن ال يقتله فال يترك وإياه

ال يقصه من ذلك حبال لعله إذا فعل ذلك به أن يدع قتله فيكون  :هذا واآلخر :فيها قوالن أحدمها
قد أىب أن يوايل عليه باجلوائف كما واىل  :قال املزين رمحه اهلل .قد عذبه مبا ليس يف مثله قصاص

عليه بالنار واحلجر واخلنق مبثل ذلك احلبل حىت ميوت ففرق بني ذلك والقياس عندي على معناه أن 



 .يوايل عليه باجلوائف إذا واىل هبا عليه حىت ميوت كما يوايل عليه باحلجر والنار واخلنق حىت ميوت

أوالمها باحلق عندي فيما كان يف ذلك من جراح أن كل ما كان فيه القصاص لو برىء  :قال املزين
أقصصته منه فإن مات وإال قتلته بالسيف وما ال قصاص يف مثله مل أقصه منه وقتلته بالسيف قياسا على 

  .ما قال يف أحد قوليه يف اجلائفة وقطع الذراع أيه ال يقصه منهما حبال ويقتله بالسيف
  

 ID ' '    هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه
 إال مطابقة 

  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
كلبهم  سيقولون ثالثة رابعهم) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 يف اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

   
 

 3476 :صفحة 
 
   

 باب القصاص يف الشجاج واجلراح واألسنان  



  
 ومن به يقص أو شلل أو غري ذلك  

نفس شيئان جرح يشق وطرف يقطع فإذا شجه والقصاص دون ال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
موضحة فربىء حلق موضعها من رأس الشاج مث شق حبديدة قدر عرضها وطوهلا فإن أخذت رأس 

الشاج كله وبقي شيء منه أخذ منه أرشه وكذا كل جرح يقتص منه ولو جرحه فلم يوضحه أقص منه 
قطع اليد باليد والرجل بالرجل من وت .بقدر ما شق من املوضحة فإن أشكل مل أقد إال مما استيقن

املفاصل واأليف باأليف واألذن باألذن والسن بالسن كان القاطع أفضل طرفا أو أدىن ما مل يكن يقص 
أو شلل فإن كان قاطع اليد ياقصا أصبعا قطعت يده وأخذ منه أرش أصبع وإن كايت شالء فله اخليار 

دية اليد وإن كان املقطوع أشل مل يكن له القود إن شاء اقتص بأن يأخذ أقل من حقه وإن شاء أخذ 
فيأخذ أكثر وله حكومة يد شالء وإن قطع أصبعه فتأكلت ذهبت كفه أقيد من األصبع وأخذ أرش يده 

ولو سأل القود ساعة قطع إصبعه أقدته  :قال .إال إصبعا ومل ينتظر به أن يراقى إىل مثل جنايته أوال
ى اجلاين أربعة أمخاس ديتها ولو كان مات منها قتلته به ألن فإن ذهبت كف اجملين عليه جعلت عل

قال  .اجلاين ضامن ملا حدث من جنايته واملستقاد منه غري مضمون له ما حدث من القود بسبب احلق
لو شجه موضحة فذهبت منها عيناه وشعره فلم ينبت مث  :ومسعت الشافعي رمحه اهلل يقول :املزين

هبت عيناه ومل ينبت شعره فقد استوىف حقه وإن مل تذهب عيناه ويبت برىء أقص من املوضحة فإن ذ
  .شعره زديا عليه الدية ويف الشعر حكومة وال أبلغ بشعر رأسه وال بشعر حليته دية

هذا أشبه بقوله عندي قياسا على قوله إذا قطع يده فمات عنها أيه يقطع فإن  :قال املزين رمحه اهلل 
فكذلك إذا شجه مقتصا فذهبت منها عيناه وشعره فقد أخذ حقه غري أين مات منها فقد استوىف حقه 

إن مل ينبت شعره فعليه حكومة الشعر ما خال موضع املوضحة فإيه داخل يف املوضحة فال  :أقول
ولو أصابته من جرح يده أكلة فقطعت الكف لئال متشي  :قال الشافعي رمحه اهلل .يغرمه مرتني

جلاين من قطع الكف شيئا فإن مات من ذلك فنصف الدية على اجلاين األكلة يف جسده مل يضمن ا
ويسقط يصفها أليه جىن على يفسه ولو كان يف يد املقطوع أصبعان شالوان مل تقطع يد اجلاين ولو 

رضي فإن سأل املقطوع أن يقطع له أصبع القاطع الثالث ويؤخذ له أرش األصبعني واحلكومة يف الكف 
 حبكومة كفه دية أصبع  كان ذلك له وال أبلغ
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ألهنا تبع لألصابع وكلها مستوية وال يكون أرشها كواحدة منها ولو كان القاطع مقطوع األصبعني   

قطعت له كفه وأخذت للمقطوعة يده أرش إصبعني تامتني ولو كان للقاطع ست أصابع مل تقطع 
اطع كان للمقطوع قطع يده وحكومة األصبع لزيادة اإلصبع ولو كان الذي له مخس أصابع هو الق

الزائدة وال أبلغ هبا أرش إصبع ولو قطع له أمنلة هلا طرفان فله القود من إصبعه وزيادة حكومة وإن كان 
 .للقاطع مثلها أقيد هبا وال حكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فال قود ألهنا أكثر

طى من إصبع واحد فإن جاء األول قبل اقتص له مث ولو قطع أمنل طرف ومن آخر الوس :قال
وال أقيد  :قال .الوسطى وإن جاء صاحب الوسطى قيل ال قصاص لك إال بعد الطرف ولك الدية

ولو قلع سنه أو قطع أذيه مث إن املقطوع ذلك منه ألصقه بدمه  :قال .بيمىن يسرى وال بيسرى ميىن
ذلك اجلاين ال يقطع ثايية إذا أقيد منه مرة إال بأن يقطع وسأل القود فله ذلك أليه وجب له بإبايته وك

ويقاد بذكر رجل شيخ وخصي وصيب والذي ال يأيت النساء كان الذكر ينتشر أو  :قال .ألهنا ميتة
ال ينتشر ما مل يكن به شلل مينعه من أن ينقبض أو ينبسط وبأيثي اخلصى ألن كل ذلك طرف وإن قدر 

جل بال ذهاب األخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية على أن يقاد من إحدى أيثي ر
بل صحيح فالقول قول اجملين عليه  :جنيت عليه وهو موجوء وقال اجملين عليه :تامة فإن قال اجلاين

ويقاد أيف الصحيح بأيف  :وقال .مع ميينه أليه هذا يغيب عن أبصار الناس وال جيوز كشفه هلم
يفه أو شيء منه وأذن الصحيح بأذن األصم وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه فإن األخرم ما مل يسقط أ

كان املقلوع سنه مل يثغر فال قود حىت يثغر فيتتام طرحة أسنايه ويباهتا فإن مل ينبت سنه وقال أهل العلم 
ومن اقتص  به ال ينبت أقدياه ولو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إال أن يكون للقالع مثلها فيقاد منه

أخرج ميينك فأخرج يساره فقطعها  :ولو قال املقتص .حقه بغري سلطان عزر وال شيء عليه
مل أمسع أو رأيت  :عمدت وأيا عامل فال عقل وال قصاص فإذا برأ اقتص من ميينه وإن قال :وقال

وال يشبه احلد أن القصاص هبا يسقط عن مييين لزم املقتص دية اليد لو كان ذلك يف سرقة مل يقطع ميينه 



مات من غريمها فالقول قول  :حقوق العباد ولو قال اجلاين مات من قطع اليدين والرجلني وقال الويل
وحيضر اإلمام القصاص عدلني عاقلني حىت ال يقاد إال حبديدة حادة مسقاة ويتفقد  :قال .الويل

ق من يقيم احلدود ويأخذ حديده لئال يسم فيقتل فيقطع من حيث قطع بأيسر ما يكون به القطع ويرز
 القصاص من سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم من اخلمس كما يرزق احلكام فإن مل يفعل 

   
 

 3478 :صفحة 
 
  .فعلى املقتص منه األجر كما عليه أجر الكيال والوزان فيما يلزمه  
  
 باب عفو اجملين عليه مث ميوت وغري ذلك  

قال اجملين عليه عمدا قد عفوت عن جنايته من قود وعقل مث صح  ولو :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قد  :جاز فيما لزمه باجلناية ومل جيز فيما لزمه من الزيادة ألهنا مل تكن وجبت حني عفا ولو قال

عفوت عنها وما حيدث منها من عقل وقود مث مات منها فال سبيل إىل القود للعفو ويظر إىل أرش 
أيه جائز العفو عنه من ثلث مال العايف كأهنا موضحة فهي يصف  :ن أحدمهااجلناية فكان فيها قوال

أن يؤخذ جبميع اجلناية ألهنا صارت يفسا وهذا قاتل ال  :والقول الثاين .العشر ويؤخذ بباقي الدية
هذا أوىل بقوله ألن كل ذلك وصية لقاتل فلما بطل  :قال املزين رمحه اهلل .جيوز له وصية حبال

وإمنا أجزيا  :قال .يعها وأليه قطع بأيه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث امليتبعضها بطل مج
ذلك أليه وصية لسيد العبد مع أهل الوصايا وأليه قال يف قتل اخلطأ لو عفا عن أرش اجلناية جاز عفوه 

عاقلته ولو كان القاتل خطأ ذميا ال جيري على  :قال الشافعي رمحه اهلل .ألهنا وصية لغري قاتل
احلكم أو مسلما أقر حبناية خطأ فالدية يف أمواهلم والعفو باطل أليه وصية للقاتل ولو كان هلما عاقلة مل 

عفوت عنه أرش اجلناية أو ما يلزم من أرش اجلناية قد  :يكن عفوا عن العاقلة إال أن يريد بقوله
بت أهنا وصية وأهنا باطلة قد أث :قال املزين رمحه اهلل .عفوت ذلك عن عاقلته فيجوز ذلك هلا

ولو جىن عبد على حر فابتاعه بأرش اجلرح فهو عفو ومل جيز البيع  :قال الشافعي رمحه اهلل .لقاتل



إال أن يعلما أرش اجلرح ألن االمثان ال جتوز إال معلومة فإن أصاب به عيبا رده وكان له يف عنقه أرش 
  .جنايته
  

 ID ' '   (ذ مثاييةوحيمل عرش ربك فوقهم يومئ)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 ذلك حيتاج إىل يقل 

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 ر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذك  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -ر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاه  
  

   
 

 3479 :صفحة 
 
   

 باب أسنان اإلبل املغلظة والعمد وكيف يشبه العمد اخلطأ  



أخربيا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
أال إن يف قتل العمد اخلطأ بالسوط والعصا مائة من اإلبل  :ى اهلل عليه وسلم قالعمر أن النيب صل

فهذا خطأ يف القتل وإن  :قال الشافعي رمحه اهلل .مغلظة منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها  
يف تغليظ اإلبل  :كان عمدا يف الضرب واحتج بعمر بن اخلطاب وعطاء رضي اهلل عنهما أهنما قاال

واخللفة احلامل وقل ما حتمل  :قال الشافعي رمحه اهلل .ون خلفة وثالثون حقة وثالثون جذعةأربع
األثنية فصاعدا فأية ياقة من إبل العاقلة محلت فهي خلفة جتزىء يف الدية ما مل تكن معيبة وكذلك لو 

و حيسن ضربه بعمود خفيف أو حبجر ال يشدخ أو حبد سيف مل جيرح أو ألقاه يف حبر قرب الرب وه
العوم أو ماء األغلب أيه ال ميوت من مثله فمات فال قود وفيه الدية على العاقلة وكذلك اجلراح 

وروي عن عثمان بن  .وكذلك التغليظ يف النفس واجلراح يف الشهر احلرام والبلد احلرام وذي الرحم
أسنان دية العمد وهكذا  :قال .عفان رضي اهلل عنه أيه قضى يف دية امرأة وطئت مبكة بدية وثلث

إذا كايت املغلظة أعلى سنا من سن اخلطأ  :قال املزين رمحه اهلل .حالة يف ماله إذا زال عنه القصاص
  .للتغليظ فالعامد أحق بالتغليظ إذا صارت عليه وباهلل التوفيق

  
 ID ' '    الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه

 أن  والزخمشري فينبغي
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أيه ملا ثبت  :ائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكس  
  
 سرت مخسا وأيت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  



  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأيت تريد األيام :دها كقولكهذا احلكم عند إرادة األيام وح  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الصوم وصار اليوم كأيه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتصر   
  
  .و اليومعلى إرادة ما يتبعها وه  
  

   
 

 3480 :صفحة 
 
   

 باب أسنان اخلطأ وتقوميها وديات النفوس واجلراح وغريها  

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل   :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 
سليمان بن يسار وروي عن  .أهله  فأبان على لسان يبيه صلى اهلل عليه وسلم أن الدية مائة من اإلبل

إهنم كايوا يقولون دية اخلطأ مائة من اإلبل عشرون ابنة خماض وعشرون بنت لبون وعشرون  :قال
فبهذا يأخذ وال يكلف أحد من  :قال الشافعي رمحه اهلل .ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

بلدان إليه فإن كايت إبل العاقلة غري إبله وال يقبل منه دوهنا فإن مل يكن لبلده إبل كلف إىل أقرب ال
إن أديت صحاحا جرب  :العاقلة خمتلفة أدى كل رجل منهم من إبله فإن كايت عجافا أو جربا قيل

 .على قبوهلا فإن أعوزت اإلبل فقيمتها ديايري أو دراهم كما قومها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

 قيمة يومها فإذا قومها كذلك فاتباعه أن والعلم حميط بأيه مل يقومها إال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أو يتراضى اجلاين والويل  .تقوم مىت وجبت ولعله أن ال يكون قومها إال يف حني وبلد أعوزت فيه



ال يكلم أعرايب الذهب وال الورق أليه جيد اإلبل وأخذه ذلك من  :فيدل على تقوميه لإلعواز قوله
ولو جاز أن يقوم بغري الدراهم والديايري جعلنا على أهل  .القروي إلعواز اإلبل فيما أرى واهلل أعلم

وقوله القدمي على أهل الذهب ألف  :قال املزين رمحه اهلل .اخليل اخليل وعلى أهل الطعام الطعام
دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ورجوعه عن القدمي رغبة عنه إىل اجلديد وهو بالسنة 

ويف املوضحة مخس من اإلبل وهي اليت تربز العظم حىت يقرع  :قال الشافعي رمحه اهلل .أشبه
باملرود ألهنا على األمساء صغرت أو كربت شايت أو مل تشن ولو كان وسطها ما مل ينخرق فهي 

بل تأكلت من جناييت فالقول قول اجملين عليه  :شققتها من رأسي وقال اجلاين :موضحتان فإن قال
يف اهلامشة عشر من اإلبل وهي  :وقال . يبطلهما إال إقراره أو بينة عليهمع ميينه ألهنما وجبتا له فال

اليت توضح وهتشم ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل وهي اليت تكسر عظم الرأس حىت يتشظى فينقل من 
عظامه ليلتئم وذلك كله يف الرأس والوجه واللحي األسفل ويف املأمومة ثلث النفس وهي اليت خترق إىل 

لدماغ ومل أعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكم فيما دون املوضحة بشيء ففيما دوهنا جلد ا
ويف كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة  .حكومة ال يبلغ هبا قدر موضحة وإن كان الشني أكثر

فة إال اجلائفة ففيها ثلث النفس وهي اليت خترق إىل اجلوف من بطن أو ظهر صدر أو ثغرة حنر فهي جائ
 ويف األذيني الدية ويف السمع الدية ويتغفل ويصاح به فإن أجاب 

   
 

 3481 :صفحة 
 
عرف أيه يسمع ومل يقبل منه قوله وإن مل جيب عند غفالته ومل يفزع إذا صيح به حلف لقد ذهب   

امها مسعه وأخذ الدية ويف ذهاب العقل الدية ويف العينني الدية ويف ذهاب بصرمها الدية فإن يقصت إحد
عن األخرى اختربته بأن أعصب عينه العليلة وأطلق الصحيحة وأيصب له شخصا على ربوة أو مستوى 

 :فإذا أثبته بعدته حىت ينتهي بصرها مث أذرع بينهما وأعطيه على قدر ما يقصت عن الصحيحة ولو قال

هد إذا رأته يتبع جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى اجملين عليه البينة أيه كان يبصر ويسعها أن تش
الشخص بصره ويطرف عنه ويتوقاه وكذلك املعرفة بايبساط اليد والذكر وايقباضهما وكذلك املعتوه 



ويف اجلفون إذا استؤصلت  :قال .والصيب ومىت علم أيه صحيح فهو على الصحة حىت يعلم غريها
عه ويف األيف إذا أوعب الدية ويف كل واحد منهما ربع الدية ألن ذلك من متام خلقته وما يأمل بقط

ويف الشفتني الدية إذا استوعبتا  :قال الشافعي رمحه اهلل .ماريه جدعا الدية ويف ذهاب الشم الدية
ويف كل واحدة منهما يصف الدية ويف اللسان الدية وإن خرس ففيه الدية وإن ذهب بعض كالمه 

وإن قطع ربع اللسان فذهب بأقل اعترب عليه حبروف املعجم مث كان ما ذهب من عدد احلروف حبسابه 
من ربع الكالم فربع الدية وإن ذهب يصف الكالم فنصف الدية ويف لسان الصيب إذا حركه ببكاء أو 

مل أكن أبكم فالقول قول اجلاين مع  :بشيء يغري اللسان الدية ويف لسان األخرس حكومة فإن قال
ويف السن مخس من اإلبل إذا كان  :الق .ميينه فإن علم أيه ياطق فهو ياطق حىت يعلم خالف ذلك

قد أثغر فإن مل يثغر ايتظر به فإن مل تنبت مت عقلها وإن يبتت فال عقل هلا والضرس سن وإن مسي ضرسا 
كما أن الثنية سن وإن مسيت ثنية وكما أن اسم اإلهبام غري اسم اخلنصر وكالمها إصبع وعقل كل 

يرد ما أخذ وقال يف موضع  :رشها قال يف موضعإصبع سواء فإن يبتت سن رجل قلعت بعد أخذه أ
هذا أقيس يف معناه عندي أليه مل ينتظر بسن الرجل  :قال املزين رمحه اهلل .ال يرد شيئا :آخر

كما ايتظر بسن من مل يثغر هل تنبت أم ال فدل ذلك عندي من قوله إن عقلها أو القود منها قد مت 
يثغر وقياسا على قوله ولو قطع لسايه فأخذ أرشه مث يبت ولوال ذلك ال تنظر كما ايتظر بسن من مل 

قال  .صحيحا مل يرد شيئا ولو قطعه آخر ففيه األرش تاما ومن أصل قوله أن احلكم على األمساء
وكذلك السن يف القياس يبتت أو مل تنبت سواء إال أن تكون يف الصغري إذا يبتت مل يكن هلا  :املزين

  .عقل أصال فيترك له القياس

 واألسنان العليا يف عظم الرأس والسفلى يف اللحيني ملتصقتني ففي  :قال الشافعي رمحه اهلل 
   
 

 3482 :صفحة 
 
  .اللحيني الدية ويف كل سن من أسناهنا مخس من اإلبل ولو ضرهبا فاسودت ففيها حكومة  



منفعتها بالقطع احلكومة أوىل ألن  :قال املزين رمحه اهلل .يف كتاب عقوهلا مت عقلها :وقال 
واملضغ ورد الريق وسد موضعها قائمة كما لو اسود بياض العني مل يكن فيها إال حكومة ألن منفعتها 

ويف اليدين الدية ويف الرجلني الدية ويف كل أصبع مما هنالك  :قال الشافعي رمحه اهلل .بالنظر قائمة
فإهنا مفصالن ففي أمنلة اإلهبام يصف عقل  عشر من اإلبل ويف كل أمنلة ثلث عقل إصبع إال أمنلة اإلهبام

اإلصبع وأيها شل مت عقلها وإن قطعت من الذراع ففي الكف يصف الدية وفيما زاد حكومة وما زاد 
ولو خلقت لرجل كفان يف  .على القدم حكومة وقدم األعرج ويد األعسم إذا كايتا ساملتني الدية

ال يبطش بالعليا فالسفلى هي الكف اليت فيها القود ذراع إحدامها فوق األخرى فكان يبطش بالسفلى و
والعليا زائدة وفيها حكومة وكذلك قدمان يف ساق فإن استوتا فهما ياقصتان فإن قطعت إحدامها ففيها 
حكومة ال جتاوز يصف دية قدم وإن قطعتا معا ففيهما دية قدم وجياوز هبا دية قدم وإن قطعت إحدامها 

رى ملا ايفردت مث عاد فقطعها وهي ساملة ميشي عليها ففيها القصاص مع ففيها حكومة فإيعملت األخ
حكومة األوىل ويف األليتني الدية ومها ما أشرف على الظهر من املأكمتني إىل ما أشرف على استواء 

الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو امرأة وكل ما قلت فيهما الدية ففي إحدامها يصف الدية وال تفضل 
سرى وال عني أعور على عني ليس بأعور وال جيوز أن يقال فيها دية تامة وإمنا قضى النيب ميىن على ي

صلى اهلل عليه وسلم يف العينني الدية وعني األعور كيد األقطع فإن كسر صلبه فلم يطق املشي ففيه 
تها ودية املرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ويف ثدييها دي :قال .الدية

ويف حلمتيها ديتها ألن فيهما منفعة الرضاع وليس ذلك يف الرجل ففيهما من الرجل حكومة ويف 
إسكتيها ومها شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء اليت ال تؤتى وغريها سواء ولو أفضى ثيبا كان عليه ديتها 

خرس وذكر األشل فيكون ومهر مثلها بوطئه إياها يف العني القائمة واليد الرجل الشالء ولسان األ
منبسطا ال ينقبض أو منقبضا ال ينبسط ويف األذيني املستحشفتني هبما من االستحشاف ما باليد من 

الشلل وذلك أن حتركا فال تتحركا أو تغمزا مبا يؤمل فال تأملا وكل جرح ليس فيه أرش معلوم ويف شعر 
مة ومعىن احلكومة أن يقوم اجملين عليه كم الرأس واحلاجبني واللحية وأهداب العينني يف كل ذلك حكو

يسوي أن لو كان عبدا غري جمين عليه مث يقوم جمنيا عليه فينظركم بني القيمتني فإن كان العشر ففيه 
 عشر الدية أو اخلمس فعليه مخس الدية 
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يف الترقوة  :وقال .وما كسر من سن أو قطع من شيء له أرش معلوم فعلى حساب ما ذهب منه  

 .يشبه ما حكي عن عمر فيما صفت حكومة ال توقيت :مجل ويف الضلع مجل وقال يف موضع آخر

هذا أشبه بقوله كما يؤول قول زيد يف العني القائمة مائة دينار أن ذلك على  :قال املزين رمحه اهلل
عظم كسر سوى السن معىن احلكومة ال توقيت وقد قطع الشافعي رمحه اهلل هبذا املعىن فقال يف كل 

حكومة فإذا جرب مستقيما ففيه حكومة بقدر األمل والشني وإن جرب معيبا بعجز أو عرج أو غري ذلك 
ولو جرحه فشان وجه  :قال .زيد يف حكومته بقدر شينه وضره وأمله ال يبلغ به دية العظم لو قطع

ن اجلرح أكثر من الشني أخذ أو رأسه شيئا يبقى فإن كان الشني أكثر من اجلرح أخذ بالشني وإن كا
فإن كان الشني أكثر من موضحة يقصت من املوضحة شيئا ما كان  :قال .باجلرح ومل يزد للشني

الشني ألهنا لو كايت موضحة معها شني مل أزد على موضحة فإذا كان الشني معها وهو أقل من 
منهم وجراحها على النصف من موضحة مل جيز أن يبلغ به موضحة ويف اجلراح على قدر دياهتم واملرأة 

يف اجلراح يف غري الوجه والرأس بقدر الشني  :قال الشافعي رمحه اهلل .دية الرجل فيما قل أو كثر
الباقي بعد التئامه ال يبلغ هبا الدية إن كان حرا وال مثنه إن كان عبدا وأليه ليس يف اجلسد قدر معلوم 

ية واحتج يف ذلك بعمر وعثمان رضي اهلل عنهما ودية سوى اجلائفة ودية النصراين واليهودي ثلث الد
اجملوسي مثامنائة درهم واحتج يف ذلك بعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وجراحهم على قدر دياهتم واملرأة 

منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر واحتج يف ديات أهل الكفر بأن اهلل تعاىل 
يه وسلم بني املؤمنني والكافرين فجعل الكفار مىت قدر عليهم املؤمنون صنفا فرق مث رسوله صلى اهلل عل

منهم يعبدون وتؤخذ أمواهلم ال يقبل منهم غري ذلك وصنفا يصنع ذلك هبم إال أن يعطوا اجلزية عن يد 
وهم صاغرون فال جيوز أن جيعل من كان خوال للمسلمني يف حال أو خوال بكل حال إال أن يعطوا 

العبد املخارج يف بعض حاالته كفيئا ملسلم يف دم وال دية وال يبلغ بدية كافر دية مؤمن إال ما اجلزية ك
وبقول سعيد بن املسيب أقول جراح العبد من مثنه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال خالف فيه

 كجراح احلر من ديته يف كل قليل وكثري وقيمته ما كايت وهذا يروى عن عمر وعلي رضي اهلل



قال  .وحتمل مثنه العاقلة إذا قتل خطأ ويف ذكره مثنه ولو زاد القطع يف مثنه أضعافا :قال .عنهما
فإن قيل فإذا كنت تزعم أن مثنه كثمن البعري إذا قتل فلم مل حيكم يف جرحه  :الشافعي رمحه اهلل

 قد جيامع احلر البعري يقتل  :كجرح البعري وبعضه قلت
   
 

 3484 :صفحة 
 
مثنه مثل دية احلر فهو يف احلر دية ويف البعري قيمة والقيمة دية العبد وقسته باحلر دون البهيمة  فيكون  

بدليل من كتاب اهلل تعاىل يف قتل النفس الدية وحترير رقبة وحكمت وحكمنا يف الرجل واملرأة والعبد 
الرقبة حيث جعل الدية بديات خمتلفات وجعلنا يف كل يفس منهم دية ورقبة وإمنا جعل اهلل يف النفس 

وبدل البعري واملتاع قيمة ال رقبة معها فجامع العبد األحرار يف أن فيه كفارة ويف أيه إذا قتل قتل وإذا 
جرح جرح يف قولنا ويف أن عليه حد احلر يف بعض احلدود ويصف حد احلر يف بعض احلدود وأن عليه 

رار فكان باآلدميني أشبه فقسنه عليهم دون الفرائض من الصالة والصوم والتعبد وكان آدميا كاألح
ال حتمله العاقلة كما ال تغرم  :وقال يف كتاب الديات واجلنايات :قال املزين .البهائم واملتاع

األول بقوله أشيه أليه شبهه باحلر يف أن جراحه من مثنة  :قال املزين .قيمة ما استهلك من مال
  .قوله كجراح احلر من ديته مل خيتلف ذلك عندي من

وكل جناية عمد ال قصاص فيها فاألرش يف مال اجلاين وقيل جناية الصيب  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ال ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى أن حتمل العاقلة  :واملعتوه عمدا وخطأ حيملها العاقلة وقيل

ا حالة فلم يقض على العاقلة اخلطأ يف ثالث سنني فلو قضينا هبا إىل ثالث سنني خالفنا دية العمد ألهن
قال الشافعي ولو صاح برجل فسقط  .هذا هو املشهور من قوله :قال املزين .بدية عمد حبال

عن حائط مل أر عليه شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن ولو طلب رجال بسيف 
نت عاقلة الطالب ديته فألقى بنفسه عن ظهر بيت فمات مل يضمن وإن كان أعمى فوقع يف حفرة ضم
ويقال  :قال .أليه اضطره إىل ذلك ولو عرض له يف طلبه سبع فأكله مل يضمن ألن اجلاين غريه
هذا  :قال املزين .لسيد أم الولد إذا جنت أقدها باألقل من قيمتها أو جنايتها مث هكذا كلما جنت



ك اجملين عليه الثاين اجملين عليه أوىل بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها مث جنت شر
فهذا عندي ليس بشيء ألن اجملين عليه األول قد ملك األرش باجلناية فكيف  :قال املزين .األول

  جتين أمة غريه ويكون بعض الغرم عليه

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأيه فصيح :ويقل أبو حيان أيه يقال
 يعارض قول سيبويه 

  
 ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أيه عند إراهتما تغلب والزخمشري   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 يه ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فصيحان خبالف القسم األول فإن احلذف ف  
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عصفور فإن  :أفصح هذا إن ثبت  
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 التقاء الفارسني والسفينتني  

وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كايتا فماتا معا فعلى عاقلة كل واحد منهما  :قال الشافعي 
مة صاحبه كما لو جرح يفسه وجرحه صاحبه فمات يصف دية صاحبه أليه مات من صدمته وصد

وإن ماتت الدابتان ففي مال كل واحد منهما يصف قيمة دابة صاحبه وكذلك لو رموا باملنجنيق معا 
وإذا  :قال .فرجع احلجر عليهم فقتل أحدهم فترفع حصته من جناينه ويغرم عاقلة الباقني باقي ديته

وإذا  :قال .الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادمكان أحدمها واقفا فصدمه اآلخر فماتا ف
 :اصطدمت السفينتان وتكسرتا أو إحدامها فمات من فيهما فال جيوز فيها إال واحد من قولني أحدمها



أن يضمن القائم هبما يف تلك احلال يصف كل ما أصابت سفينته لغريه أو ال يضمن حبال إال أن يقدر 
عه فأما إذا غلبته فال يضمن يف قول من قال هبذا القول والقول قول الذي على تصريفها بنفسه ومبن يطي

يصرفها أهنا غلبته بريح أو موج وإذا ضمن غري النفوس يف ماله ضمنت النفوس عاقلته إال أن يكون عبدا 
ال ضمان إال أن ميكن  :وقد قال يف كتاب اإلجارات :قال املزين رمحه اهلل .فيكون ذلك يف عنقه

قال الشافعي وإذا صدمت سفينته من غري أن يعهد هبا الصدم مل يضمن شيئا مما يف سفينته  .صرفها
حبال ألن الذين دخلوا غري متعدى عليهم وال على أمواهلم وإذا عرض هلم ما خيافون به التلف عليها 
 وعلى من فيها فألقى أحدهم بعض ما فيها رجاء أن ختف فتسلم فإن كان ماله فال شيء على غريه

ألقه على أن أضمنه أيا  :ألق متاعك فإن كان لغريه ضمن ولو قال لصاحبه :وكذلك لو قالوا له
هذا عندي غلط غري مشكل وقياس  :قال املزين .وركبان السفينة ضمنه دوهنم إال أن يتطوعوا

ل قا .معناه أن يكون عليه حبصته فال يلزمه ما مل يضمن وال يضمن أصحابه ما أراد أن يضمنهم إياه
الشافعي ولو خرق السفينة فغرق أهلها ضمن ما فيها وضمن ديات ركباهنا عاقلته وسواء من خرق 

  .ذلك منها
  

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيخنا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفصيح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 ايتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فصيح  
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 لعاقلة اليت تغرم باب من ا 

قال الشافعي مل أعلم خمالفا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وال اختالف بني  
أحد علمته يف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى هبا يف ثالث سنني وال خمالفا يف أن العاقلة العصبة 

 عنه على علي بن أيب طالب بأن يعقل وقضى عمر بن اخلطاب رضي اهلل .وهم القرابة من قبل األب
ومعرفة  :قال الشافعي رمحه اهلل .عن موايل صفية بنت عبد املطلب وقضى للزبري مبرياثهم أليه ابنها

العاقلة أن ينظر إىل إخوته ألبيه فحملهم ما حيمل العاقلة فإن مل حيتملوها دفعت إىل بين جده فإن مل 
هكذا ال يدفع إىل بين أب حىت يعجز من هو أقرب منهم ومن يف حيتملوها دفعت إىل بين جد أبيه مث 

قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العاقلة وال ديوان يف  .الديوان ومن ليس فيه منهم سواء
حياته وال يف حياة أيب بكر وال صدر من والية عمر رضي اهلل عنه وال أعلم خمالفا أن الصيب واملرأة ال 

ويؤدي العاقلة الدية يف ثالث سنني من  .ا وإن كايا موسرين وكذلك املعتوه عنديحيمالن منها شيئ
حني ميوت القتيل وال يقوم جنم من الدية إال بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حىت جيد اإلبل بطلت 

ر غين القيمة وكايت عليه اإلبل وال حيملها فقري وإن قضى هبا فأيسر الفقري قبل أن حيل جنم منها أو افتق
فإمنا أيظر إىل املوسر يوم حيل جنم منها ومن غرم يف جنم مث أعسر يف النجم اآلخر ترك فإن مات بعد 
حلول النجم موسرا أخذ من ماله ما وجب عليه ومل أعلم خمالفا يف أن ال حيمل أحد منهم إال قليال 

ار ال يزاد على هذا وال وأرى على مذاهبهم أن حيمل من كثر ماله يصف دينار ومن كان دويه ربع دين
ينقص منه وعلى قدر ذلك من اإلبل حىت يشترك النفر يف البعري وحيمل كل ما كثر وقل من قتل أو 

جرح من حر وعبد ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا محلها األكثر دل على حتميلها األيسر فإن كان 
كان أكثر من الثلث فالزيادة يف مضي األرش ثلث الدية أدته يف مضي سنة من يوم جرح اجملروح فإن 

  .السنة الثايية فإن زاد على الثلثني ففي مضي السنة الثالثة وهذا معىن السنة

  .وال حتمل العاقلة ما جىن الرجل على يفسه 
  



 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ييف وستني طريقا ليس فيها
 ثبوت التاء مع 

  
 دود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املع  
  
  .احلديث  
  
 يتربصن بأيفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 باب عقل املوايل  

املوايل املعتقون عن رجل من املوايل املعتقني وله قرابة حتمل وال يعقل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
العقل فإن عجزت عن بعض محل املوايل املعتقون الباقي وإن عجزوا عن بعض وهلم عواقل عقلته 

وال أمحل املوايل من أسفل  :قال .عواقلهم فإن عجزوا وال عواقل هلم عقل ما بقي مجاعة املسلمني
موايل من أعلى مث حيملويه ال أهنم وورثته ولكن يعقلون عنه كما يعقل  عقال حىت ال أجد يسبا وال

  .عنهم
  
 باب أين تكون العاقلة  

إذا جىن رجل جناية مبكة وعاقلته بالشام فإن مل يكن خرب مضى يلزم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
بالعقل وقد قيل حيمله  به خالف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة إىل حاكم الشام يأخذ عاقلته

عاقلة الرجل ببلده مث أقرب العواقل هبم وال ينتظر بالعقل غائب وإن احتمل بعضهم العقل وهم حضور 



وأحب إيل أن يقضى  :قال .فقد قيل يأخذ الوايل من بعضهم دون بعض ألن العقل لزم الكل
  .عليهم حىت يستووا فيه

  
 باب عقل احللفاء  

احلليف إال أن يكون مضى بذلك خرب وال الدعي وال يعقل عنه وال يرث وال  قال الشافعي وال يعقل 
يورث إمنا يعقل بالنسب أو الوالء الذي كالنسب ومرياث احلليف والعقل عنه منسوخ وإمنا يثبت من 

  .احللف أن تكون الدعوة واليد واحدة ال غري ذلك
  

 ID ' '   تهىاي .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤيثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤيث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
بعهم كلبهم سيقولون ثالثة را) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 حذف يف اآلية األوىل والثايية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل يقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثايية)  
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 وعقل أهل الذمة باب عقل من ال يعرف يسبه  

قال الشافعي إذا كان اجلاين يوبيا فال عقل على أحد من النوبة حىت يكويوا يثبتون أيساهبم إثبات أهل  
اإلسالم وكذلك كل رجل من قبيلة أعجمية أو القبط أو غريه فإن مل يكن له والء يعلم فعلى املسلمني 

مات ومن ايتسب إىل يسب فهو منه إال أن تثبت  ملا بينه وبينهم من والية الدين وإهنم يأخذون ماله إذا
بينة خبالف ذلك وال يدفع يسب بالسماع وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم الذين جتري 

أحكامنا عليهم فإن كايوا أهل حرب ال جيري حكمنا عليهم ألزمنا اجلاين ذلك وال يقضى على أهل 
وال على املسلمني لقطع الوالية بينهم وإهنم ال يأخذون ماله  دينه إذا مل يكويوا عصبة ألهنم ال يرثويه

  .على املرياث إمنا يأخذويه فيئا
  
 باب وضع احلجر حيث ال جيوز وضعه وميل احلائط  

قال الشافعي ولو وضع حجرا يف أرض ال ميلكها وآخر حديدة فتعقل رجل باحلجر فوقع على احلديدة  
فع ولو حفر يف صحراء أو طريق واسع حمتمل فمات به إيسان أو فمات فعلى واضع احلجر أليه كالدا

مال حائط من داره فوقع على إيسان فمات فال شيء فيه وإن أشهد عليه أليه وضعه يف ملكه وامليل 
قال  .حادث من غري فعله وقد أساء بتركه وما وضعه يف ملكه فمات به إيسان فال شيء عليه

ه أو غريه فلم يهدمه حىت وقع على إيسان فقتله فال شيء عليه عندي وإن تقدم إليه الوايل في :املزين
  .يف قياس قول الشافعي

  
 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  



 و دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي ه  
  
فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثايية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ويقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .وقف فيه إال جاهل غيبيت  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا يقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التصريح بالوجهني عن العرب فمخالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 ت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني قد ثب :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تصريح بنقله يعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
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 باب دية اجلنني  

قال الشافعي يف اجلنني املسلم بأبويه أو بأحدمها غرة وأقل ما يكون به جنينا أن يفارق املضغة والعلقة  
ا أشبه ذلك فإذا ألقته ميتا فسواء كان حىت يتبني منه شيء من خلق آدمي إصبع أو ظفر أو عني أو م

هذا يدل على أن أمته إذا ألقت منه دما أن ال تكون به أم ولد أليه مل  :قال املزين .ذكرا أو أيثى
قال الشافعي وكذلك  .جيعله ههنا ولدا وقد جعله يف غري هذا املكان ولدا وهذا عندي أوىل من ذلك



بد أو أمة تورث كما لو خرج حيا فمات أليه اجملين عليه إن ألقته من الضرب بعد موهتا ففيه غرة ع
دون أمه وعليه عتق رقبة وال شيء هلا يف األم وملن وجبت له الغرة أن ال يقبلها دون سبع سنني أو مثاين 
سنني ألهنا ال تستغين بنفسها دون هذين السنني وال يفرق بينها وبني أمها يف البيع إال يف هذين السنني 

عليه أن يقبلها معيبة وال خصيا أليه ياقص عن الغرة وإن زاد مثنها باخلصاء وقيمتها إذا  فأعلى وليس
كان اجلنني حرا مسلما يصف عشر دية مسلم وإن كان يصراييا أو جموسيا فنصف عشر دية يصراين أو 

ثر أبوابه جموسي وإن كايت أمه جموسية وأبوه يصراييا أو أمه يصرايية وأبوه جموسيا فدية اجلنني يف أك
ولو جىن على أمة حامل فلم تلق جنينها حىت عتقت أو على ذمية فلم تلق  .يصف عشر دية يصراين

وال  :وقال يف كتاب الديات واجلنايات .جنينها حىت أسلمت ففيه غرة أليه جىن عليها وهي ممنوعة
ىن أصله يف الدية هذا مع :قال املزين .أعرف أن يدفع للغرة قيمة إال أن يكون مبوضع ال توجد فيه

أهنا اإلبل ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى هبا فإن مل توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن مل توجد 
فإن قامت البينة أهنا مل تزل ضمنة من  :قال .قال الشافعي ويغرمها من يغرم دية اخلطأ .فقيمتها

وإن صرخ اجلنني أو حترك ومل  :قال .الضربة حىت طرحته لزمه وإن مل تقم بينة حلف اجلاين وبرىء
يصرخ مث مات مكايه فديته تامة وإن مل ميت مكايه فالقول قول اجلاين وعاقلته إيه مات من غري جناية 

ولو خرج حيا ألقل من ستة أشهر فكان يف حال مل يتم ملثله حياة قط ففيه الدية تامة وإن كان يف حال 
هذا سقط من الكاتب عندي إذا أوجب  :ال املزينق .تتم فيه ألحد من األجنة حياة ففيه الدية

وقد  :قال املزين .الدية أليه حبال تتم ملثله احلياة فينبغي أن تسقط إذا كان حبال ال تتم ملثله حياة
لو كان ألقل من ستة أشهر فقتله رجل عمدا فأراد ورثته القود فإن كان مثله يعيش اليوم أو  :قال

إن مل يكن كذلك فهو يف معىن املذبوح  :كأيه يقول :ال املزينق .اليومني ففيه القود مث سكت
 يقطع باثنني أو اجملروح خترج منه حشوته فنضرب 
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قال الشافعي ولو ضرهبا  .عنقه فال قود على الثاين وال دية ويف هذا عندي دليل وباهلل التوفيق  
  .يه قد جىن على اجلننيفألقت يدا وماتت ضمن األم واجلنني ألين قد علمت أ

  
 باب جنني األمة  

  .قال الشافعي ويف جنني األمة عشر قيمة أمه يوم جىن عليها ذكرا كان أو أيثى وهو قول املدييني 

لو ضرهبا أمة فألقت جنينا ميتا  :القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه أليه قال :قال املزين 
 .عشر قيمة أمه لسيدها ويف اآلخر ما يف جنني حرة ألمه ولورثتهمث أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه 

أرأيتم لو كان حيا أليس فيه قيمته وإن كان أقل من  :قال الشافعي قال حممد بن احلسن للمدييني
  .فقد أغرمتم فيه ميتا أكثر مما أغرمتم فيه حيا .عشر مثن أمه ولو كان ميتا فعشر أمه

أليس أصلك جنني احلرة اليت قضى فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه  :لهقال الشافعي رمحه اهلل فقلت  
فجعلت وجعلنا فيه مخسا من  :قلت .بلى :وسلم ومل يذكر عنه أيه سأل أذكر هو أم أيثى قال

فلو خرجا حيني ذكرا وأيثى فماتا  :قلت .بلى :أو مخسني دينارا إذا مل يكن غرة قال .اإلبل
فإذا زعمت أن حكمهما يف أيفسهما خمتلفان  :قلت .ثى مخسونيف الذكر مائة ويف األي :قال

مث قست على ذلك  .فلم سويت بني حكمهما ميتني أما يدلك هذا أن حكمهما ميتني حكم غريمها
إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان أيثى فعشر قيمتها لو  :جنني األمة فقلت

صل عقلها يف احلياة وضعف عقل الرجل من أصل عقله كايت حية أليس قد جعلت عقل األيثى من أ
من أجل أين  :فأيت قد سويت بينهما قلت :قال .يف احلياة ال أعلمك إال يكست القياس

زعمت أن أصل حكمهما حكم غريمها ال حكم أيفسهما كما سويت بني الذكر واأليثى من جنني 
  .رج حيااحلرة فكان خمرج قويل معتدال فكيف يكون احلكم ملن مل خي

قال الشافعي أخربيا مالك عن أيب ليلى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن سهل بن أيب حثمة أيه أخربه  
رجال من كرباء قومه أن عبد اهلل وحميصة خرجا إىل خيرب فتفرقا يف حوائجهما فأخرب حميصة أن عبد اهلل 

  .ما قتلناه :أيتم قتلتموه قالوا :قتل وطرح يف قفري أو عني فأتى يهود فقال



فقدم على قومه فأخربهم فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرمحن بن سهل أخو املقتول إىل رسول اهلل  
فتكلم  -يريد السن  -كرب كرب    :صلى اهلل عليه وسلم فذهب حميصة يتكلم فقال عليه السالم

  .ب  إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذيوا حبر  :حويصة مث حميصة فقال عليه السالم
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 :فقال احلويصة وحميصة وعبد الرمحن .فكتب عليه السالم إليهم يف ذلك فكتبوا إيا واهلل ما قتلناه  

 .ليسوا مبسلمني :قالوا .فتحلف يهود :ال قال :أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم  قالوا 

لقد ركضتين  :قال سهل .اقةفوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ي
فإن قيل فقد قال للويل وغريه حتلفون وتستحقون وأيت  :قال الشافعي رمحه اهلل .منها ياقة محراء

ال حتلف إال األولياء قيل يكون قد قال ذلك ألخي املقتول الوارث وجيوز أن يقول حتلفون لواحد 
والسالم إن اليمني ال تكون إال فيما  والدليل على ذلك حكم اهلل عز وجل وحكم رسوله عليه الصالة

قال الشافعي فإذا  .يدفع هبا املرء عن يفسه أو يأخذ هبا مع شاهله وال جيوز حلالف ميني يأخذ هبا غريه
كان مثل السبب الذي قضى فيه عليه الصالة والسالم بالقسامة حكمت هبا وجعلت الدية فيها على 

كايت خيرب  :كم فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم قيلوما السبب الذي ح :املدعى عليهم فإن قيل
دار يهود حمضة ال خيالطهم غريهم وكايت العداوة بني األيصار وبينهم ظاهرة وخرج عبد اهلل بعد 

العصر فوجد قتيال قبل الليل فيكاد يغلب على من مسع هذا أيه مل يقتله إال بعض اليهود فإذا كايت دار 
 -ويف كتاب الربيع أعداء للمقتول أو قبيلته  -عداء للمقتول فيهم قوم حمضة أو قبيلة وكايوا أ

ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك يدخل يفر بيتا أو صحراء وحدهم أو 
صفني يف حرب أو ازدحام مجاعة فال يفترقون إال وقتيل بينهم أو يف ياحية ليس إىل جنبه عني وال أثر 

ضب بدمه يف مقامه ذلك أو أتى ببينة متفرقة من املسلمني من يواح مل جيتمعوا فيها إال رجل واحد خم
يثبت كل واحد منهم على االيفراد على رجل أيه قتله فتتواطأ شهاداهتم ومل يسمع بعضهم شهادة بعض 
فإن مل يكويوا ممن مل يعدلوا أو يشهد عدل على رجل أيه قتله ألن كل سبب من هذا يغلب على عقل 



احلاكم أيه كما ادعى وليه وللويل أن يقسم على الواحد واجلماعة من أمكن أن يكون يف مجلتهم 
وسواء كان به جرح أو غريه أليه قد يقتل مبا ال أثر له فإن أيكر املدعى عليه أن يكون فيهم مل يسمع 

أن يقسموا وإن كايوا  الويل إال ببينة أو إقرار أيه كان فيهم وال أيظر إىل دعوى امليت ولورثته القتيل
غيبا عن موضع القتيل أليه ميكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة ال يعلمهم احلاكم من أهل 

اتقوا اهلل وال  :الصدق عندهم وغري ذلك من وجوه ما يعلم به الغائب وينبغي للحاكم أن يقول هلم
 كايوا على مشركني أو مشركني على حتلفوا إال بعد االستثبات وتقبل أمياهنم مىت حلفوا مسلمني

 مسلمني ألن كال ويل دمه ووارث ديته ولسيد العبد 
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 :فقال احلويصة وحميصة وعبد الرمحن .فكتب عليه السالم إليهم يف ذلك فكتبوا إيا واهلل ما قتلناه  

 .وا مبسلمنيليس :قالوا .فتحلف يهود :ال قال :أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم  قالوا 

لقد ركضتين  :قال سهل .فوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ياقة
فإن قيل فقد قال للويل وغريه حتلفون وتستحقون وأيت  :قال الشافعي رمحه اهلل .منها ياقة محراء

يقول حتلفون لواحد ال حتلف إال األولياء قيل يكون قد قال ذلك ألخي املقتول الوارث وجيوز أن 
والدليل على ذلك حكم اهلل عز وجل وحكم رسوله عليه الصالة والسالم إن اليمني ال تكون إال فيما 

قال الشافعي فإذا  .يدفع هبا املرء عن يفسه أو يأخذ هبا مع شاهله وال جيوز حلالف ميني يأخذ هبا غريه
امة حكمت هبا وجعلت الدية فيها على كان مثل السبب الذي قضى فيه عليه الصالة والسالم بالقس

كايت خيرب  :وما السبب الذي حكم فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل :املدعى عليهم فإن قيل
دار يهود حمضة ال خيالطهم غريهم وكايت العداوة بني األيصار وبينهم ظاهرة وخرج عبد اهلل بعد 

هذا أيه مل يقتله إال بعض اليهود فإذا كايت دار العصر فوجد قتيال قبل الليل فيكاد يغلب على من مسع 
 -ويف كتاب الربيع أعداء للمقتول أو قبيلته  -قوم حمضة أو قبيلة وكايوا أعداء للمقتول فيهم 

ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك يدخل يفر بيتا أو صحراء وحدهم أو 



رقون إال وقتيل بينهم أو يف ياحية ليس إىل جنبه عني وال أثر صفني يف حرب أو ازدحام مجاعة فال يفت
إال رجل واحد خمضب بدمه يف مقامه ذلك أو أتى ببينة متفرقة من املسلمني من يواح مل جيتمعوا فيها 

يثبت كل واحد منهم على االيفراد على رجل أيه قتله فتتواطأ شهاداهتم ومل يسمع بعضهم شهادة بعض 
ن مل يعدلوا أو يشهد عدل على رجل أيه قتله ألن كل سبب من هذا يغلب على عقل فإن مل يكويوا مم

احلاكم أيه كما ادعى وليه وللويل أن يقسم على الواحد واجلماعة من أمكن أن يكون يف مجلتهم 
وسواء كان به جرح أو غريه أليه قد يقتل مبا ال أثر له فإن أيكر املدعى عليه أن يكون فيهم مل يسمع 

 إال ببينة أو إقرار أيه كان فيهم وال أيظر إىل دعوى امليت ولورثته القتيل أن يقسموا وإن كايوا الويل
غيبا عن موضع القتيل أليه ميكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة ال يعلمهم احلاكم من أهل 

اتقوا اهلل وال  :مالصدق عندهم وغري ذلك من وجوه ما يعلم به الغائب وينبغي للحاكم أن يقول هل
حتلفوا إال بعد االستثبات وتقبل أمياهنم مىت حلفوا مسلمني كايوا على مشركني أو مشركني على 

  مسلمني ألن كال ويل دمه ووارث ديته ولسيد العبد

ويقسم املكاتب يف عبده أليه ماله، فإن  :قال .القسامة يف عبده على األحرار والعبيد العبد ولسيد
ولو قتل عبد ألم ولد فلم يقسم سيدها حىت مات  :قال .جز كان للسيد أن يقسممل يقسم حىت ع

وإن مل يقسم الورثة مل يكن هلم وال هلا  العبد،مل تقسم وأقسم ورثته وكان هلا مثن  العبدوأوصى هلا بثمن 
ولو جرح رجل فمات أبطلت القسامة ألن ماله يفء، ولو كان  :قال .شيء إال أميان املدعى عليهم

جع إىل اإلسالم كايت فيه القسامة للوارث، ولو جرح وهو عبد فعتق مث مات حرًا وجبت فيه القسامة ر
لورثته األحرار ولسيده املعتق بقدر ما ميلك يف جراحه وال جتب القسامة يف دون النفس، ولو مل يقسم 

ن يف الدماء خمالفة هلا واألميا .الويل حىت ارتد فأقسم وقفت الدية فإن رجع أخذها وإن قتل كايت فيئًا
ولو  :وقال يف كتاب العمد .يف احلقوق وهي يف مجيع احلقوق ميني ميني ويف الدماء مخسون ميينًا

ادعى أيه قتل أباه عمدًا فقال بل خطأ فالدية عليه يف ثالث سنني بعد أن حيلف ما قتله إال خطأ، فإن 
  هذا :يكل حلف املدعي لقتله عمدًا وكان له القود قال املزين
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قال الشافعي أخربيا مالك عن أيب ليلى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن سهل بن أيب حثمة أيه أخربه   

رجال من كرباء قومه أن عبد اهلل وحميصة خرجا إىل خيرب فتفرقا يف حوائجهما، فأخرب حميصة أن عبد اهلل 
فقدم على قومه  .ما قتلناه :يتم قتلتموه، قالواأ :قتل وطرح يف قفري أو عني فأتى يهود فقال

فأخربهم فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرمحن بن سهل أخو املقتول إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فتكلم حويصة مث  -يريد السن -كرب كرب    :وسلم، فذهب حميصة يتكلم فقال عليه السالم

فكتب عليه السالم  .وإما أن يؤذيوا حبرب   إما أن يدوا صاحبكم  :حميصة، فقال عليه السالم
أحتلفون وتستحقون   :فقال احلويصة وحميصة وعبد الرمحن .إليهم يف ذلك فكتبوا إيا واهلل ما قتلناه

فوداه رسول اهلل  .ليسوا مبسلمني :قالوا .فتحلف يهود :ال قال :قالوا  ?دم صاحبكم
 .لقد ركضتين منها ياقة محراء :قال سهل .ةصلى اهلل عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ياق

فإن قيل فقد قال للويل وغريه حتلفون وتستحقون وأيت ال حتلف إال األولياء  :قال الشافعي رمحه اهلل
قيل يكون قد قال ذلك ألخي املقتول الوارث، وجيوز أن يقول حتلفون لواحد، والدليل على ذلك حكم 

والسالم إن اليمني ال تكون إال فيما يدفع هبا املرء عن يفسه أو  اهلل عز وجل وحكم رسوله عليه الصالة
قال الشافعي فإذا كان مثل السبب الذي  .يأخذ هبا مع شاهله، وال جيوز حلالف ميني يأخذ هبا غريه

 :قضى فيه عليه الصالة والسالم بالقسامة حكمت هبا وجعلت الدية فيها على املدعى عليهم، فإن قيل

كايت خيرب دار يهود حمضة ال  :قيل ?حكم فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم وما السبب الذي
خيالطهم غريهم، وكايت العداوة بني األيصار وبينهم ظاهرة، وخرج عبد اهلل بعد العصر فوجد قتيال قبل 

الليل فيكاد يغلب على من مسع هذا أيه مل يقتله إال بعض اليهود، فإذا كايت دار قوم حمضة أو قبيلة 
ووجد القتيل فيهم فادعى  -ويف كتاب الربيع أعداء للمقتول أو قبيلته -ايوا أعداء للمقتول فيهموك

أولياؤه قتله فلهم القسامة، وكذلك يدخل يفر بيتا أو صحراء وحدهم أو صفني يف حرب أو ازدحام 
احد خمضب بدمه مجاعة فال يفترقون إال وقتيل بينهم أو يف ياحية ليس إىل جنبه عني وال أثر إال رجل و

يف مقامه ذلك، أو أتى ببينة متفرقة من املسلمني من يواح مل جيتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على 
االيفراد على رجل أيه قتله، فتتواطأ شهاداهتم ومل يسمع بعضهم شهادة بعض، فإن مل يكويوا ممن مل 



على عقل احلاكم أيه كما ادعى يعدلوا أو يشهد عدل على رجل أيه قتله ألن كل سبب من هذا يغلب 
وليه، وللويل أن يقسم على الواحد واجلماعة من أمكن أن يكون يف مجلتهم، وسواء كان به جرح أو 

غريه أليه قد يقتل مبا ال أثر له، فإن أيكر املدعى عليه أن يكون فيهم مل يسمع الويل إال ببينة أو إقرار أيه 
ورثته القتيل أن يقسموا وإن كايوا غيبا عن موضع القتيل أليه كان فيهم وال أيظر إىل دعوى امليت، ول

ميكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة ال يعلمهم احلاكم من أهل الصدق عندهم وغري ذلك من 
اتقوا اهلل وال حتلفوا إال بعد االستثبات،  :وجوه ما يعلم به الغائب، وينبغي للحاكم أن يقول هلم

ىت حلفوا مسلمني كايوا على مشركني أو مشركني على مسلمني ألن كال ويل دمه وتقبل أمياهنم م
ويقسم املكاتب يف عبده  :قال .ووارث ديته، ولسيد العبد القسامة يف عبده على األحرار والعبيد

ولو قتل عبد ألم ولد فلم يقسم  :قال .أليه ماله، فإن مل يقسم حىت عجز كان للسيد أن يقسم
وأوصى هلا بثمن العبد مل تقسم وأقسم ورثته وكان هلا مثن العبد، وإن مل يقسم الورثة سيدها حىت مات 

ولو جرح رجل فمات أبطلت القسامة ألن  :قال .مل يكن هلم وال هلا شيء إال أميان املدعى عليهم
ا ماله يفء، ولو كان رجع إىل اإلسالم كايت فيه القسامة للوارث، ولو جرح وهو عبد فعتق مث مات حر

وجبت فيه القسامة لورثته األحرار ولسيده املعتق بقدر ما ميلك يف جراحه وال جتب القسامة يف دون 
 .النفس، ولو مل يقسم الويل حىت ارتد فأقسم وقفت الدية فإن رجع أخذها وإن قتل كايت فيئا

وقال  .مخسون ميينا واألميان يف الدماء خمالفة هلا يف احلقوق وهي يف مجيع احلقوق ميني ميني ويف الدماء
ولو ادعى أيه قتل أباه عمدا فقال بل خطأ فالدية عليه يف ثالث سنني بعد أن حيلف  :يف كتاب العمد

 هذا   :ما قتله إال خطأ، فإن يكل حلف املدعي لقتله عمدا وكان له القود قال املزين
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قال الشافعي وسواء يف  .كول ورد اليمنيالقياس على أقاويله يف الطالق والعتاق وغريمها يف الن  

النكول احملجور عليه وغري احملجور عليه، ويلزمه منها يف ماله ما يلزم غري احملجور، واجلناية خالف البيع 
فأيتم تقولون لو أن ابن عشرين  :قيل .كيف حيلفون على ما ال يعلمون :والشراء فإن قال قائل

ة سنة ريء باملغرب فباعه من ساعته فأصاب به املشتري عيبا أن سنة ريء باملشرق اشترى عبدا ابن مائ



البائع حيلف على البت لقد باعه إياه وما به هذا العيب وال علم له به، والذي قلنا قد يصح علمه مبا 
قال الشافعي وسواء  .القياس على أقاويله يف الطالق والعتاق وغريمها يف النكول ورد اليمني.وصفنا

جور عليه وغري احملجور عليه، ويلزمه منها يف ماله ما يلزم غري احملجور، واجلناية خالف يف النكول احمل
فأيتم تقولون لو أن ابن  :قيل .كيف حيلفون على ما ال يعلمون :البيع والشراء فإن قال قائل

ري عشرين سنة ريء باملشرق اشترى عبدا ابن مائة سنة ريء باملغرب فباعه من ساعته فأصاب به املشت
عيبا أن البائع حيلف على البت لقد باعه إياه وما به هذا العيب وال علم له به، والذي قلنا قد يصح علمه 

  .مبا وصفنا
  
 باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم  

فإن  ?وحده :فالن قال :فإن قال ?من قتل صاحبك :قال الشافعي وينبغي أن يقول له 
فإن وصف ما يف مثله  ?وما العمد :عمدا سأله :فإن قال ?عمدا أو خطأ :عم قالي :قال

القصاص أحلف على ذلك، وان وصف من العمد ما ال جيب فيه القصاص مل حيلفه عليه والعمد يف ماله 
واخلطأ على عاقلته يف ثالث سنني، فإن قال قتله فالن ويفر معه مل حيلفه حىت يسمي النفر أو عددهم إن 

قال  .يعرفهم، ولو أحلفه قبل أن يسأله عن هذا ومل يقل له عمدا وال خطأ أعاد عليه عدد األميان مل
الشافعي حيلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكرا كان أو أيثى زوجا أو زوجة، فإن ترك ابنني كبريا 

ا من الدية إال ال تستوجب شيئ :وصغريا أو غائبا وحاضرا أكذب أخاه وأراد اآلخر اليمني قيل له
خبمسني ميينا فإن شئت فاحلف مخسني ميينا وخذ من الدية مورثك، وإن امتنعت فدع حىت حيضر معك 

وارث تقبل ميينه فيحلفان مخسني ميينا فإن ترك ثالثة بنني حلف كل واحد منهم سبع عشرة ميينا جيرب 
ميينا جيرب الكسر من األميان، عليهم كسر اليمني، فإن ترك أكثر من مخسني ابنا حلف كل واحد منهم 

ومن مات من الورثة قبل أن يقسم قام ورثته مقامه بقدر مواريثهم، ولو مل يتم القسامة حىت مات ابتدأ 
  .وارثه القسامة، ولو غلب على عقله مث أفاق بىن أليه حلف جلميعها

  
 باب ما يسقط القسامة من االختالف أو ال يسقطها  
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ولو ادعى أحد االبنني على رجل من أهل هذه احمللة أيه قتل أباه وحده وقال  :ل الشافعي رمحه اهللقا  

اآلخر وهو عدل ما قتله بأيه كان يف الوقت الذي قتل فيه ببلد ال ميكن أن يصل إليه يف ذلك الوقت 
أن  :ينوالثا .أن للمدعي أن يقسم مخسني ميينا ويستحق يصف الدية :أحدمها .ففيها قوالن

قياس قوله أن من أثبت السبب الذي به  :قال املزين .ليس له أن يقسم على رجل يربئه وارثه
كما لو أقام أحدمها شاهدا ألبيهما بدين وأيكر  -القسامة حلف ومل مينعه من ذلك إيكار اآلخر،

السبب ، أن للمدعي مع الشاهد اليمني ويستحق، كذلك للمدعي مع -اآلخر ما ادعاه أخوه وأكذبه
فالسبب والشاهد مبعىن واحد يف قوله أليه يوجب مع كل واحد اليمني  ?القسامة ويستحق

قتل  :قال الشافعي ولكن لو قال أحدمها .واالستحقاق إال أن يف الدم مخسني ميينا ويف غريه ميني
هذا قتل أيب زيد بن عامر ورجل ال أعرفه ف :أيب عبد اهلل بن خالد ورجل ال أعرفه، وقال اآلخر

خالف ملا مضى أليه قد جيوز أن يكون الذي جهله أحدمها هو الذي عرفه اآلخر فال يسقط حق واحد 
 :قد عرفت زيدا وليس بالذي قتل مع عبد اهلل، وقال اآلخر :ولو قال األول .منهما يف القسامة

سامة على أن يكون لكل واحد الق :قد عرفت عبد اهلل وليس بالذي قتل مع زيد ففيها قوالن أحدمها
أيه ليس لواحد منهما أن يقسم حىت جتتمع  :والقول الثاين .الذي ادعى عليه ويأخذ حصته من الدية

قد قطع بالقول األول يف الباب الذي قبل هذا وهو أقيس على  :قال املزين .دعوامها على واحد
لفان مع الشاهد، فإذا أصله ألن الشريكني عنده يف الدم حيلفان مع السبب كالشريكني عنده يف املال حي

أكذب أحد الشريكني صاحبه يف احلق حلف صاحبه مع الشاهد واستحق، وكذلك إذا أكذب أحد 
قال الشافعي ومىت قامت البينة مبا مينع  .الشريكني صاحب يف الدم حلف صاحبه مع السبب واستحق

  .إمكان السبب أو بإقرار وقد أخذت الدية بالقسامة ردت الدية
  
 ميني مدعي الدم واملدعي عليه باب كيف  

وإذا وجبت لرجل قسامه حلف باهلل الذي ال إله إال هو عامل خائنة األعني وما ختفي  :قال الشافعي 
الصدور لقد قتل فالن فاليا منفردا بقتله ما شاركه يف قتله غريه، وإن ادعى على آخر معه حلف لقتل 



فيه غريمها، وإن ادعى اجلاين أيه برأ من اجلراح زاد وما  فالن وآخر معه فاليا منفردين بقتله ما شاركهما
برأ من جراحة فالن حىت مات منها، وإذا حلف املدعى عليه حلف كذلك ما قتل فاليا وال أعان على 
قتله وال ياله من فعله وال بسبب فعله شيء جرحه وال وصل إىل شيء من بديه أليه قد يرمي فيصيب 

تله، وال أحدث شيئا مات منه فالن أليه قد حيفر البئر ويضع احلجر فيموت شيئا فيطري الذي أصابه فيق
  .منه، ولو مل يزده السلطان على حلفه باهلل أجزأه ألن اهلل تعاىل جعل بني املتالعنني األميان باهلل

  
 باب دعوى الدم يف املوضع الذي فيه قسامة  

هم أو يف صحراء أو مسجد أو سوق فال قسامة، قال الشافعي وإذا وجد قتيل يف حملة قوم خيالطهم غري 
وإن ادعى وليه على أهل احمللة مل حيلف إال من أثبتوه بعينه، وإن كايوا ألفا فيحلفون ميينا ميينا ألهنم 

يزيدون على مخسني، فإن مل يبق منهم إال واحد حلف مخسني ميينا وبرىء، فإن يكلوا حلف والة الدم 
 .ة يف أمواهلم إن كان عمدا وعلى عواقلهم يف ثالث سنني إن كان خطأمخسني ميينا واستحقوا الدي

ويف ديات العمد على قدر حصصهم، واحملجور عليه وغريه سواء ألن إقراره باجلناية يلزمه يف  :قال
ماله، واجلناية خالف الشراء والبيع وكذلك العبد إال يف إقراره جبناية ال قصاص فيها فإيه ال يباع فيها 

فكما مل يضر سيده إقراره مبا يوجب املال  :قال املزين .ك يف مال غريه فمىت عتق لزمهألن ذل
قال الشافعي ومن كان منهم سكران مل  .فكذلك ال يضر عاقلة احلر قوله مبا يوجب عليهم املال

هذا يدل على إبطال طالق السكران الذي ال يعقل وال مييز، وقد قيل  :حيلف حىت يصحو قال املزين
وهكذا الدعوى  .يربأ املدعى عليهم إال خبمسني ميينا كل واحد منهم وال حيتسب هلم ميني غريهال 

يلزمه من األميان على قدر الدية يف اليد مخس وعشرون ويف املوضحة ثالثة  :فيما دون النفس، وقيل
ون النفس وال جتب القسامة يف د :وقد قال يف أول باب من القسامة :قال املزين رمحه اهلل .أميان

  .وهذا عندي أوىل بقول العلماء
  
 باب كفارة القتل  
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ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية   :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  يعين يف   :مسلمة إىل أهله  وقال تعاىل
يف دار حرب خاصة، ومل جيعل له قودا وال دية إذا قتله وهو ال يعرف مسلما وذلك أن يغري أو يقتله  قوم

وإن كان من قوم بينكم   :قال .يف سرية أو يلقاه منفردا هبيئة املشركني ويف دارهم أو حنو ذلك
عليه كفارة القتل قال الشافعي وإذا وجبت  .وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة  

واحتج  :قال املزين رمحه اهلل .يف اخلطأ ويف قتل املؤمن يف دار احلرب كايت الكفارة يف العمد أوىل
بأن الكفارة يف قتل الصيد يف اإلحرام واحلرم عمدا أو خطأ سواء إال يف املأمث، فكذلك كفارة القتل 

  .عمدا أو خطأ سواء إال يف املأمث
  
  باب ال يرث القاتل 

ال يرث قاتل  :قال أبو حنيفة :من كتاب اختالف أيب حنيفة وأهل املدينة قال الشافعي رمحه اهلل 
وقال أهل  .خطأ وال عمدا إال أن يكون جمنويا أو صبيا فال حيرم املرياث ألن القلم عنهما مرفوع

مد بن قال حم .ال يرث قاتل عمد وال يرث قاتل خطأ من الدية ويرث من سائر ماله :املدينة
 .إما أن يرث الكل أو ال يرث شيئا ?هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض :احلسن

يدخل على حممد بن احلسن أيه يسوي بني اجملنون والصيب وبني البالغ اخلاطىء  :قال الشافعي رمحه اهلل
ض وهم سواء يف قتل اخلطأ وجيعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم املأمث، فكيف ورث بعضهم دون بع

ويدخل على أصحابنا ما دخل على حممد بن احلسن وليس يف الفرق بني قاتل خطأ  :قال ?يف املعىن
فمعىن تأويله  :قال املزين رمحه اهلل .ال يرث وقاتل عمد خرب يلزم، ولو كان ثابتا كايت فيه احلجة

إذا  : كتاب قتال أهل البغي فقالإذا مل يثبت فرق أهنما سواء يف أهنما ال يرثان، وقد قطع هبذا املعىن يف
  .وهذا أشبه مبعىن احلديث :قتل العادل الباغي أو الباغي العادل ال يتوارثان ألهنما قاتالن، قال

  
 باب الشهادة علي اجلناية  
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ن، وال يقبل يف القتل وجراح العمد واحلدود سوى الزيا إال عدال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

ويقبل شاهد وامرأتان وميني وشاهد فيما ال قصاص فيه مثل اجلائفة وجناية من ال قود عليه من معتوه 
وصيب ومسلم على كافر وحر على عبد وأب على ابن ألن ذلك مال، فإن كان اجلرح هامشة أو مأمومة 

هنا موضحة مل أقبل أقل من شاهدين ألن الذي شج إن أراد أن آخذ له القصاص من موضحة فعلت أل
فأهنر دمه ومات مكايه قبلتهما  :ولو شهدا أيه ضربه بسيف وقفتهما فإن قاال :قال .وزيادة

وجعلته قاتال، وإن قاال ال يدري أهنر دمه أم ال بل رأيناه سائال مل أجعله جارحا حىت يقوال أوضحه هذه 
لشاهدين األولني أهنما قتاله املوضحة بعينها، ولو شهدا على رجلني أهنما قتاله وشهد اآلخران على ا

وكايت شهادهتما يف مقام واحد فإن صدقهما ويل الدم معا أبطلت الشهادة، وإن صدق اللذين شهدا 
أوال قبلت شهادهتما وجعلت اآلخرين دافعني بشهادهتما، وإن صدق اللذين شهدا آخرا أبطلت 

أحدمها على إقراره أيه قتله عمدا شهادهتما ألهنما يدفعان بشهادهتما ما شهد به عليهما، ولو شهد 
واآلخر على إقراره ومل يقل خطأ وال عمدا جعلته قاتال والقول قوله، فإن قال عمدا فعليه القصاص، وإن 

قال خطأ أحلف ما قتله عمدا وكايت الدية يف ماله يف مضي ثالث سنني، ولو قال أحدمها قتله غدوة 
خر بعصا فكل واحد منهما مكذب لصاحبه ومثل هذا وقال اآلخر عشية، أو قال أحدمها بسيف واآل

يوجب القسامة، ولو شهد أحدمها أيه قتله واآلخر أيه أقر بقتله مل جتز شهادهتما ألن اإلقرار خمالف 
للفعل، ولو شهد أيه ضربه ملففا فقطعه باثنني ومل يبينا أيه كان حيا مل أجعله قاتال وأحلفته ما ضربه 

أن أحدهم عفا القود واملال فال سبيل إىل القود وإن مل جتز شهادته وأحلف  حيا، ولو شهد أحد الورثة
املشهود عليه ما عفا املال ويأخذ حصته من الدية، وإن كان ممن جتوز شهادته حلف القاتل مع شهادته 
لقد عفا عنه القصاص واملال وبرىء من حصته من الدية، ولو شهد وارث أيه جرحه عمدا أو خطأ مل 

ن اجلرح قد يكون يفسا فيستوجب بشهادته الدية، فإن شهد وله من حيجبه قبلته، فإن مل أحكم أقبل أل
حىت صار وارثا طرحته، ولو كنت حكمت مث مات من حيجبه ورثته ألهنا مضت يف حني ال جيرهبا إىل 

فيكون  يفسه، ولو شهد من عاقلته باجلرح مل أقبل وإن كان فقريا أليه قد يكون له مال يف وقت العقل
وأجازه يف موضع آخر إذا كان من عاقلته يف  :دافعا عن يفسه بشهادته ما يلزمه قال املزين رمحه اهلل



وجتوز  :قال .قرب النسب من حيمل العقل حىت ال خيلص إليه الغرم إال بعد موت الذي هو أقرب
يه حىت حيضر الويل أو يوكله الوكالة يف تثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ، فإذا كان القود مل يدفع إل

وإذا أمر السلطان بقتل رجل أو قطعه اقتص من السلطان أليه هكذا  :قال .بقتله فيكون له قتله
  .يفعل ويعزر املأمور

  
 باب احلكم يف الساحر إذا قتل بسحره  

أيا أعمل هذا  :وإذا سحر رجال فمات سئل عن سحره، فإن قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ألقتل فأخطىء القتل وأصيب وقد مات من عملي ففيه الدية، وإن قال مرض منه ومل ميت أقسم أولياؤه 

عملي يقتل املعمول به وقد عمدت قتله به قتل به  :ملات من ذلك العمل وكايت الدية، وإن قال
  .قودا
  
 قتال أهل البغي  
  
 باب من جيب قتاله من أهل البغي والسرية فيهم  
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وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن   :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل  

بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
نهم بالعدل ومل يذكر تباعة يف دم وال وأقسطوا إن اهلل حيب املقسطني  فأمر اهلل تعاىل جده أن يصلح بي

مال وإمنا ذكر الصلح آخرا كما ذكر اإلصالح بينهم أوال قبل اإلذن بقتاهلم، فأشبه هذا أن تكون 
التبعات يف الدماء واجلراح وما تلف من األموال ساقطة بينهم، وكما قال ابن شهاب عنديا قد كايت 

املقتول وأتلفت فيها أموال مث صار الناس إىل أن سكنت يف تلك الفتنة دماء يعرف يف بعضها القاتل و
قال الشافعي رمحه  .احلرب بينهما وجرى احلكم عليهم، فما علمته اقتص من أحد وال أغرم ماال أتلفه



 .وما علمت الناس اختلفوا يف أن ما حووا يف البغي من مال فوجد بعينه أن صاحبه أحق به :اهلل

فمنهم قوم كفروا بعد إسالمهم مثل  :لى اهلل عليه وسلم ضربانوأهل الردة بعد النيب ص :قال
 .طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحاهبم، ومنهم قوم متسكوا باإلسالم ومنعوا الصدقات وهلم لسان عريب

والردة ارتداد عما كايوا عليه بالكفر وارتداد مبنع حق كايوا عليه، وقول عمر أليب بكر رضي اهلل 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأليس قد قال  :عنهما

وقول أيب بكر هذا   ?اهلل فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل
ن ممن من حقها لو منعوين عناقا مما أعطوه النيب صلى اهلل عليه وسلم لقاتلهم عليها معرفة منهما معا أ

قاتلوا من متسك باإلسالم ولوال ذلك ملا شك عمر يف قتاهلم، ولقال أبو بكر قد تركوا ال اله إال اهلل 
 :فصاروا مشركني، وذلك بني يف خماطبتهم جيوش أيب بكر وأشعار من قال الشعر منهم فقال شاعرهم 

<TABLE BORDER 0  ID POTBL  <TR ID POLEFTCELL 
 ID POMIDDLECELL  IDة الـفـجـر أال أصبحينا قبل يـائر 

PORIGHTCELL   لعل منايايا قـريب ومـا يـدري<TR ID 

POLEFTCELL   أطعنا رسول اهلل ما كان بـينـنـاID POMIDDLECELL 

 ID PORIGHTCELL   فيا عجبا ما بال ملك أيب بـكـر<TR ID 

POLEFTCELL   فإن الذي سألوكـم فـمـنـعـتـمID 

POMIDDLECELL  ID PORIGHTCELL   لكالتمر أو أحلى إليهم من
 IDسنمنعهم ما كـان فـينـا بـقـية   TR ID POLEFTCELL>التمـر 

POMIDDLECELL  ID PORIGHTCELL    كرام على العزاء يف ساعة العسر 
 

 2440 :صفحة 
 
لنا، فسار ما كفريا بعد إمياينا ولكنا شححنا على أموا :وقالوا أليب بكر رضي اهلل عنه بعد اإلسار  

إليهم أبو بكر بنفسه حىت لقي أخا بين بدر الفزاري فقاتله ومعه عمر وعامة أصحاب النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، مث أمضى أبو بكر رضي اهلل عنه خالدا يف قتال من ارتد ومنع الزكاة فقاتلهم بعوام من أصحاب 



اللة على أن من منع حقا مما فرض ففي هذا د :قال الشافعي رمحه اهلل .النيب صلى اهلل عليه وسلم
اهلل عليه فلم يقدر اإلمام على أخذه بامتناعه قاتله وإن أتى القتال على يفسه، ويف هذا املعىن كل حق 
لرجل على رجل فمنعه جبماعة وقال ال أؤدي وال أبدؤكم بقتال قوتل وكذا قال من منع الصدقة ممن 

صلى اهلل عليه وسلم يف قتاهلم مبنع الزكاة فالباغي الذي يسب إىل الردة، فإذا مل خيتلف أصحاب النيب 
يقاتل اإلمام العادل يف مثل معناهم يف أيه ال يعطي اإلمام العادل حقا جيب عليه وميتنع من حكمه، ويزيد 

على مايع الصدقة أن يريد أن حيكم هو على اإلمام العادل، ولو أن يفرا يسريا قليلي العدد ويعرف أن 
منتنع من احلكم، فأصابوا  :تنع إذا أريدوا فأظهروا آراءهم ويابذوا اإلمام العادل وقالوامثلهم ال مي

أمواال ودماء وحددوا يف هذه احلال متأولني مث ظهر عليهم أقيمت عليهم احلدود وأخذت منهم احلقوق 
لذي هي به كما تؤخذ من غري املتأولني، وإذا كايت ألهل البغي مجاعة تكرب وميتنع مثلها مبوضعها ا

بعض االمتناع حىت يعرف أن مثلها ال ينال إال حىت تكثر يكايته واعتقدت ويصبت إماما وأظهرت 
حكما وامتنعت من حكم اإلمام العادل فهذه الفئة الباغية اليت تفارق حكم من ذكريا قبلها، فإن فعلوا 

عودوا  :يذكروها بينة قيل مثل هذه فينبغي أن يسألوا ما يقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت وإن مل
ملا فارقتم من طاعة اإلمام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين اهلل على املشركني واحدة وأن ال 

إيا مؤذيوكم حبرب فإن مل جييبوا قوتلوا، وال  :متتنعوا من احلكم، فإن فعلوا قبل منهم وإن امتنعوا قيل
قال الشافعي  .ا من املناظرة فيقاتلوا حىت يفيئوا إىل أمر اهلليقاتلوا حىت يدعوا ويناظروا إال أن ميتنعو

والفيئة الرجوع عن القتال باهلزمية أو الترك للقتال أي حال تركوا فيها القتال فقد فاءوا  :رمحه اهلل
حرم قتاهلم أليه أمر أن يقاتل وإمنا يقاتل من يقاتل فإذا مل يقاتل حرم باإلسالم أن يقاتل، فأما من مل 

أال ال يتبع مدبر وال  :يادى منادي علي رضي اهلل عنه يوم اجلمل .اتل فإمنا يقال اقتلوه ال قاتلوهيق
ال أقتلك صربا إين  :وأيت علي رضي اهلل عنه يوم صفني بأسري فقال له علي .يذفف على جريح

مه كلها منتصفا أخاف اهلل رب العاملني فخلى سبيله واحلرب يوم صفني قائمة ومعاوية يقاتل جادا يف أيا
قتل ابن ملجم عليا  .وأما إذا مل تكن مجاعة ممتنعة فحكمه القصاص .أو مستعليا، فبهذا كله أقول

إن قتلتم فال متثلوا ورأى عليه القتل وقتله احلسن بن علي رضي اهلل  :متأوال فأمر حببسه وقال لولده
يكر قتله وال عابه أحد، ومل يقد علي عنه ويف الناس بقية من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فما أ

وقد ويل قتال املتأولني وال أبو بكر من قتله اجلماعة املمتنع مثلها على التأويل على ما وصفنا وال على 



الكفر وإن كان بارتداد إذا تابوا، قد قتل طليحة عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم مث أسلم فلم يضمن 
قال  .غري متأولني قتلت وأخذت املال فحكمهم حكم قطاع الطريق عقال وال قودا، فأما مجاعة ممتنعة

هذا خالف قوله يف قتال أهل الردة أليه ألزمهم هناك ما وضع عنهم ههنا وهذا أشبه  :املزين رمحه اهلل
ولو أن قوما أظهروا رأي اخلوارج وجتنبوا اجلماعات  :قال الشافعي رمحه اهلل .عندي بالقياس

ال حكم إال هلل يف  :بلغنا أن عليا رضي اهلل عنه مسع رجال يقول .ك قتاهلموأكفروهم مل حيل بذل
ال مننعكم  :كلمة حق أريد هبا باطل، لكم علينا ثالث :فقال علي رضي اهلل عنه .ياحية املسجد

 .مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسم اهلل، وال مننعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، وال يبدؤكم بقتال

ولو قتلوا واليهم أو غريه قبل أن ينصبوا إماما أو يظهروا حكما خمالفا حلكم  :الشافعي رمحه اهلل قال
اإلمام كان عليهم يف ذلك القصاص قد سلموا وأطاعوا واليا عليهم من قبل علي مث قتلوه فأرسل إليهم 

استسلموا حنكم عليكم، ف :علي رضي اهلل عنه أن ادفعوا إلينا قاتله يقتله به، قالوا كلنا قتله، قال
 فسار إليهم فقاتلهم فأصاب   .ال :قالوا
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وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غالم مراهق قوتلوا مقبلني  :قال الشافعي رمحه اهلل .أكثرهم  

وتركوا مولني ألهنم منهم وخيتلفون يف اإلسار، ولو أسر بالغ من الرجال األحرار فحبس ليبايع رجوت 
ن يسع، وال يسع أن حيبس مملوك وال غري بالغ من األحرار وال امرأة لتبايع وإمنا يبايع النساء على أ

اإلسالم فأما على الطاعة فهن ال جهاد عليهن، فأما إذا ايقضت احلرب فال حيبس أسريهم وإن سألوا أن 
لضعف عنهم رأيت تأخريهم ينظروا مل أر بأسا على ما يرجو اإلمام منهم، وإن خاف على الفئة العادلة ا

إىل أن متكنه القوة عليهم، ولو استعان أهل البغي بأهل احلرب على قتال أهل العدل قتل أهل احلرب 
وسبوا وال يكون هذا أمايا إال على الكف فأما على قتال أهل العدل فلو كان هلم أمان فقاتلوا أهل 

وأرى إن  :قال .يس هذا يقضا للعهدالعدل كان يقضا ألماهنم، وإن كايوا أهل ذمة فقد قيل ل
كايوا مكرهني أو ذكروا جهالة فقالوا كنا يرى إذا محلتنا طائفة من املسلمني على أخرى أن عمها حيل 

كقطاع الطريق، أو مل يعلم أن من محلويا على قتاله مسلم مل يكن هذا يقضا للعهد وأخذوا بكل ما 



الذين أمر اهلل باإلصالح بينهم، وإن أتى أحدهم تائبا مل أصابوا من دم ومال وذلك أهنم ليسوا مبؤمنني 
ما تقول فيمن أراد دم رجل أو ماله أو  :قال الشافعي وقال يل قائل .يقص منه أليه مسلم حمرم الدم

وروي حديث  .يقاتله وإن أتى القتل على يفسه إذا مل يقدر على دفعه إال بذلك :قلت ?حرميه
كفر بعد إميان، وزيا بعد  : حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالثال  :النيب صلى اهلل عليه وسلم

هو كالم عريب ومعناه إذا أتى واحدة من الثالث حل حلمه  :إحصان، وقتل يفس بغري يفس  قلت
فمعناه أن رجال زىن حمصنا مث ترك الزيا وتاب منه وهرب فقدر عليه قتل رمجا، أو قتل عمدا وترك القتل 

قدر عليه قتل قودا، وإذا كفر مث تاب فارقه اسم الكفر وهذان ال يفارقهما اسم وهرب مث  .وتاب منه
وال يستعان عليهم مبن يرى قتلهم مدبرين، وال بأس إذا كان  :قال .الزيا والقتل ولو تابا وهربا

حكم اإلسالم الظاهر أن يستعان باملشركني على قتال املشركني وذلك أيه حتل دماؤهم مقبلني 
ال يعني العادل إحدى الطائفتني الباغيتني وإن استعايته على األخرى حىت ترجع إليه، وال ومدبرين، و

يرمون باملنجنيق وال يار إال أن تكون ضرورة بأن حياط هبم فيخافوا االصطالم، أو يرمون باملنجنيق 
دود مل فيسعهم ذلك دفعا عن أيفسهم، وإن غلبوا على بالد فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم احل

إذا  :وقال يف موضع آخر .تعد عليهم وال يرد من قضاء قاضيهم إال ما يرد من قضاء قاضي غريهم
ولو شهد منهم  :قال .كان غري مأمون برأيه على استحالل دم ومال مل ينفذ حكمه ومل يقبل كتابه

رك غسل وصلي عليه عدل قبلت شهادته ما مل يكن يرى أن يشهد ملوافقه بتصديقه، فإن قتل باغ يف املعت
أيه كاملوتى إال من  :واآلخر .إيه كالشهيد :ودفن، وإن كان من أهل العدل ففيها قوالن أحدمها

وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغي، وذلك أن النيب صلى اهلل  :قال .قتله املشركون
يوم أحد عن قتل ابنه وأيهما  عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضي اهلل عنه

إن قتل العادل أباه ورثه وإن قتله الباغي مل يرثه، وخالفه بعض  :قتل أباه أو ابنه فقال بعض الناس
قال  .ال يتوارثان ألهنما قاتالن :يتوارثان ألهنما متأوالن، وخالفه آخر فقال :أصحابه فقال

غريمها من ورثتهما ومن أريد دمه أو ماله أو  وهذا أشبه مبعىن احلديث فريثهما :الشافعي رمحه اهلل
قال رسول اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل .حرميه فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على يفس من أراده

فاحلديث عن  :قال الشافعي رمحه اهلل .من قتل دون ماله فهو شهيد    :صلى اهلل عليه وسلم
ل مسلم من حر وامرأة وعبد قاتل أو مل يقاتل ألهل النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على جواز أمان ك



وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غالم مراهق قوتلوا  :قال الشافعي رمحه اهلل ..بغي أو حرب
مقبلني وتركوا مولني ألهنم منهم وخيتلفون يف اإلسار، ولو أسر بالغ من الرجال األحرار فحبس ليبايع 

مملوك وال غري بالغ من األحرار وال امرأة لتبايع وإمنا يبايع النساء رجوت أن يسع، وال يسع أن حيبس 
على اإلسالم فأما على الطاعة فهن ال جهاد عليهن، فأما إذا ايقضت احلرب فال حيبس أسريهم وإن 

سألوا أن ينظروا مل أر بأسا على ما يرجو اإلمام منهم، وإن خاف على الفئة العادلة الضعف عنهم رأيت 
إىل أن متكنه القوة عليهم، ولو استعان أهل البغي بأهل احلرب على قتال أهل العدل قتل أهل تأخريهم 

احلرب وسبوا وال يكون هذا أمايا إال على الكف فأما على قتال أهل العدل فلو كان هلم أمان فقاتلوا 
وأرى إن  :قال .أهل العدل كان يقضا ألماهنم، وإن كايوا أهل ذمة فقد قيل ليس هذا يقضا للعهد

كايوا مكرهني أو ذكروا جهالة فقالوا كنا يرى إذا محلتنا طائفة من املسلمني على أخرى أن عمها حيل 
كقطاع الطريق، أو مل يعلم أن من محلويا على قتاله مسلم مل يكن هذا يقضا للعهد وأخذوا بكل ما 

بينهم، وإن أتى أحدهم تائبا مل  أصابوا من دم ومال وذلك أهنم ليسوا مبؤمنني الذين أمر اهلل باإلصالح
ما تقول فيمن أراد دم رجل أو ماله أو  :قال الشافعي وقال يل قائل .يقص منه أليه مسلم حمرم الدم

وروي حديث  .يقاتله وإن أتى القتل على يفسه إذا مل يقدر على دفعه إال بذلك :قلت ?حرميه
كفر بعد إميان، وزيا بعد  :بإحدى ثالث ال حيل دم امرىء مسلم إال  :النيب صلى اهلل عليه وسلم

هو كالم عريب ومعناه إذا أتى واحدة من الثالث حل حلمه  :إحصان، وقتل يفس بغري يفس  قلت
فمعناه أن رجال زىن حمصنا مث ترك الزيا وتاب منه وهرب فقدر عليه قتل رمجا، أو قتل عمدا وترك القتل 

كفر مث تاب فارقه اسم الكفر وهذان ال يفارقهما اسم  وهرب مث قدر عليه قتل قودا، وإذا .وتاب منه
وال يستعان عليهم مبن يرى قتلهم مدبرين، وال بأس إذا كان  :قال .الزيا والقتل ولو تابا وهربا

حكم اإلسالم الظاهر أن يستعان باملشركني على قتال املشركني وذلك أيه حتل دماؤهم مقبلني 
ائفتني الباغيتني وإن استعايته على األخرى حىت ترجع إليه، وال ومدبرين، وال يعني العادل إحدى الط

يرمون باملنجنيق وال يار إال أن تكون ضرورة بأن حياط هبم فيخافوا االصطالم، أو يرمون باملنجنيق 
فيسعهم ذلك دفعا عن أيفسهم، وإن غلبوا على بالد فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم احلدود مل 

إذا  :وقال يف موضع آخر .رد من قضاء قاضيهم إال ما يرد من قضاء قاضي غريهمتعد عليهم وال ي
ولو شهد منهم  :قال .كان غري مأمون برأيه على استحالل دم ومال مل ينفذ حكمه ومل يقبل كتابه



عدل قبلت شهادته ما مل يكن يرى أن يشهد ملوافقه بتصديقه، فإن قتل باغ يف املعترك غسل وصلي عليه 
أيه كاملوتى إال من  :واآلخر .إيه كالشهيد :وإن كان من أهل العدل ففيها قوالن أحدمهاودفن، 

وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغي، وذلك أن النيب صلى اهلل  :قال .قتله املشركون
يهما عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضي اهلل عنه يوم أحد عن قتل ابنه وأ

إن قتل العادل أباه ورثه وإن قتله الباغي مل يرثه، وخالفه بعض  :قتل أباه أو ابنه فقال بعض الناس
قال  .ال يتوارثان ألهنما قاتالن :يتوارثان ألهنما متأوالن، وخالفه آخر فقال :أصحابه فقال

أريد دمه أو ماله أو وهذا أشبه مبعىن احلديث فريثهما غريمها من ورثتهما ومن  :الشافعي رمحه اهلل
قال رسول اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل .حرميه فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على يفس من أراده

فاحلديث عن  :قال الشافعي رمحه اهلل .من قتل دون ماله فهو شهيد    :صلى اهلل عليه وسلم
د قاتل أو مل يقاتل ألهل النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على جواز أمان كل مسلم من حر وامرأة وعب

  .بغي أو حرب
   
 

 2442 :صفحة 
 
   

 باب اخلالف يف قتال أهل البغي  
   
 

 2443 :صفحة 
 
إذا كايت احلرب قائمة استمتع بدواهبم وسالحهم وإذا  :قال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل  

ل من يستحل دمه أرأيت إن عارضك وإيايا معارض يستحل ما :ايقضت احلرب فذلك رد، قلت
هل لك من حجة إال أن هذا يف أهل احلرب الذين ترق  .الدم أعظم فإذا حل الدم حل املال :فقال

أحرارهم وتسىب يساؤهم وذراريهم واحلكم يف أهل القبلة خالفهم، وقد حيل دم الزاين احملصن والقاتل 



احا الدم مطلقا وال يقال للباغي مباح وال حتل أمواهلما جبنايتهما والباغي أخف حاال منهما ويقال هلما مب
 :قال ?الدم وإمنا يقال مينع من البغي إن قدر على منعه بالكالم أو كان غري ممتنع ال يقاتل مل حيل قتاله

فإذا أخذت ماله وقتل  :فقلت له .إين إمنا آخذ سالحهم أليه أقوى يل وأوهن هلم ما كايوا مقاتلني
 :فقلت له .اتلك قط، أفتقوى مبال غائب غري باغ على باغفقد صار ملكه كطفل أو كبري مل يق

فقد تركت ما  :قلت .ال :قال ?أرأيت لو وجدت هلم ديايري أو دراهم تقويك عليهم أتأخذها
فإن صاحبنا يزعم أيه ال يصلي على قتلى  :قال .هو أقوى لك عليهم من السالح يف بعض احلاالت

والباغي  ?ه يف حد جيب عليه قتله وال حيل له تركهومل وهو يصلي على من قتل :أهل البغي قلت
حمرم قتله موليا وراجعا عن البغي ولو ترك الصالة على أحدمها دون اآلخر كان من ال حيل إال قتله بترك 

وإن كان ذلك جائزا  :قلت .كأيه ذهب إىل أن ذلك عقوبة لينكل هبا غريه :قال .الصالة أوىل
 .ال أفعل به شيئا من هذا :قال .ث به فهو أشد يف العقوبةفاصلبه أو حرقه أو حز رأسه وابع

وقلت  ?هل يبايل من يقاتلك على أيك كافر ال يصلي عليك وصالتك ال تقربه إىل ربه :قلت له
 :قلت .ال :قال ?أمينع الباغي أن جتوز شهادته أو يناكح أو شيئا مما جيري ألهل اإلسالم :له

فعي وجيوز أمان الرجل واملرأة املسلمني ألهل احلرب والبغي، قال الشا .فكيف منعته الصالة وحدها
 ?فما الفرق بينه يقاتل أو ال يقاتل :قلت .فأما العبد املسلم فإن كان يقاتل جاز أمايه وإال مل جيز

املسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى   :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال
ن قلت ذلك على األحرار فقد أجزت أمان عبد، وإن كان على اإلسالم فإ :قلت .بذمتهم أدياهم  

ويلزمك يف  :قلت .فإن كان القتل يدل على هذا :قال .فقد رددت أمان عبد مسلم ال يقاتل
فأذهب إىل  :قال .أصل مذهبك أن ال جتيز أمان امرأة وال زمن ألهنما ال يقاتالن وأيت جتيز أماهنما

 ?ومن أين :قال .فهذا أبعد لك من الصواب : تكاىفء دية احلر قلتالدية فأقول دية العبد ال

دية املرأة يصف دية احلر وأيت جتيز أماهنا ودية بعض العبيد أكثر من دية املرأة وال جتيز أمايه،  :قلت
 :قال .وقد تكون دية عبد ال يقاتل أكثر من دية عبد يقاتل فال جتيز أمايه فقد تركت أصل مذهبك

فأيت تقيد بالعبد الذي ال يسوي عشرة ديايري  :قلت .ا عىن مكافأة الدماء يف القودفإن قلت إمن
 .إين ألفعل وما هو على القود :قال .احلر الذي ديته ألف دينار كان العبد حيسن قتاال أو ال حيسنه

وقال  .على اسم اإلسالم :قلت ?فعالم هو :قال .وال على الدية وال على القتال :قلت



ا امتنع أهل البغي بدارهم من أن جيري احلكم عليهم فما أصابه املسلمون من التجار إذ :الناس
واألسرى يف دارهم من حدود الناس بينهم أو هلل مل تؤخذ منهم وال احلقوق باحلكم وعليهم فيما بينهم 

عضهم قياسا على دار احملاربني يقتل ب :قال ?فلم قتلته :قلت .وبني اهلل تعاىل تأديتها إىل أهلها
هم خمالفون للتجار واألسرى يف املعىن الذي ذهبت إليه  :بعضا مث يظهر عليهم فال يقاد منهم قلت

 .خالفا بينا أرأيت لو سىب احملاربون بعضهم بعضا مث أسلموا أيدع السايب يتخول املسيب مرقوقا له

 :قلت .ال :قال ?أفتجيز هذا يف التجار واألسرى يف دار أهل البغي :قلت .يعم :قال

 :قلت .ال :قال ?فلو غزايا أهل احلرب فقتلوا منا مث رجعوا مسلمني أيكون على أحد منهم قود

 :يقتلون قلت :قال ?فلو فعل ذلك التجار واألسرى ببالد احلرب غري مكرهني وال شبه عليهم

أرأيت التجار  :قلت .بل حيرم :قال ?أيسع قصد قتل التجار واألسرى ببالد احلرب فيقتلون
 ?سرى لو تركوا الصالة والزكاة يف دار احلرب مث خرجوا إىل دار اإلسالم أيكون عليهم قضاء ذلكواأل

 .ال :قال ?وال حيل هلم يف دار احلرب إال ما حيل هلم يف دار اإلسالم :قلت .يعم :قال

 فإذا كايت الدار ال تغري ما أحل هلم وحرم عليهم فكيف أسقطت عنهم حق اهلل وحق اآلدميني :قلت
 الذي  
 

 2444 :صفحة 
 
مث أيت ال حتل هلم حبس حق قبلهم يف دم وال غريه وما كان ال حيل هلم حبسه  ?أوجبه اهلل عليهم  

فأقيسهم بأهل الردة الذين أبطل ما  :فال ?فإن على اإلمام استخراجه عندك يف غري هذا املوضع
إماما ويظهروا حكما والتجار  فأيت تزعم أن أهل البغي يقاد منهم ما مل ينصبوا :قلت .أصابوا

 .ويزعم لو قتل أهل البغي بعضهم بعضا بال شبهة أقدت منهم .واألسارى ال إمام هلم وال امتناع

أرأيت لو أن مجاعة من أهل القبلة  :قلت .ولكن الدار ممنوعة من أن جيري عليهم احلكم :قال
ريق وسفكوا الدماء وأخذوا األموال وأتوا حماربني امتنعوا يف مدينة حىت ال جيري عليهم حكم فقطعوا الط

أيكون على  :وقلت له .فهذا ترك معناك :قلت .يقام هذا كله عليهم :قال ?احلدود
ال يرث القاتل يف الوجهني  :فقلت ?املدييني قوهلم ال يرث قاتل عمد ويرث قاتل خطأ إال من الدية



البغي والعدل ألن كال يلزمه اسم قاتل وأيت أليه يلزمه اسم قاتل فكيف مل تقل هبذا يف القاتل من أهل 
مث أيت ال حتل هلم حبس حق قبلهم يف دم  ?أوجبه اهلل عليهم.تسوي بينهما فال يقيد أحدا بصاحبه

 :فال ?وال غريه وما كان ال حيل هلم حبسه فإن على اإلمام استخراجه عندك يف غري هذا املوضع

فأيت تزعم أن أهل البغي يقاد منهم ما مل ينصبوا  :قلت .فأقيسهم بأهل الردة الذين أبطل ما أصابوا
ويزعم لو قتل أهل البغي بعضهم  .إماما ويظهروا حكما والتجار واألسارى ال إمام هلم وال امتناع

 :قلت .ولكن الدار ممنوعة من أن جيري عليهم احلكم :قال .بعضا بال شبهة أقدت منهم

امتنعوا يف مدينة حىت ال جيري عليهم حكم فقطعوا الطريق  أرأيت لو أن مجاعة من أهل القبلة حماربني
فهذا ترك  :قلت .يقام هذا كله عليهم :قال ?وسفكوا الدماء وأخذوا األموال وأتوا احلدود

 ?أيكون على املدييني قوهلم ال يرث قاتل عمد ويرث قاتل خطأ إال من الدية :وقلت له .معناك

يلزمه اسم قاتل فكيف مل تقل هبذا يف القاتل من أهل البغي  ال يرث القاتل يف الوجهني أليه :فقلت
  .والعدل ألن كال يلزمه اسم قاتل وأيت تسوي بينهما فال يقيد أحدا بصاحبه

  
 باب حكم املرتد  

ومن ارتد عن اإلسالم إىل أي كفر كان مولودا على اإلسالم أو أسلم مث  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إليه مما يظهر أو يسر من الزيدقة مث تاب مل يقتل، فإن مل يتب قتل امرأة كايت  ارتد قتل، وأي كفر ارتد

حديث عمر يتأىن  :يف استتابته ثالثا قوالن أحدمها :وقال يف الثاين .أو رجال عبدا كان أو حرا
ال يؤخر ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأمر فيه بأياة وهو لو تؤين به بعد  :واآلخر .به ثالثا

وأصله الظاهر وهو  :قال املزين .وهذا ظاهر اخلرب :قال الشافعي رمحه اهلل .الث كهيئته قبلهاث
قال الشافعي ويوقف ماله وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته ويفقة من تلزمه  .أقيس على أصله

، ويقتل الساحر إن يفقته يفء ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم وكما ال يرث مسلما ال يرثه مسلم
ويقال ملن ترك الصالة وقال أيا أطيقها وال أصليها ال  :قال .كان ما يسحر به كفرا إن مل يتب

فإن آمنت وإال قتلناك، ومن  .يعملها غريك فإن فعلت وإال قتلناك كما تترك اإلميان وال يعلمه غريك
ود وال دية ويعزر القاتل ألن املتويل قتل مرتدا قبل أن يستتاب أو جرحه فأسلم مث مات من اجلرح فال ق

وال يسىب للمرتدين ذرية وإن حلقوا بدار احلرب ألن حرمة اإلسالم  :قال .لقتله بعد استتابته احلاكم



قد ثبتت هلم وال ذيب هلم يف تبديل آبائهم، ومن بلغ منهم إن مل يتب قتل، ومن ولد للمرتدين يف الردة 
ارتد معاهدون وحلقوا بدار احلرب وعنديا هلم ذراري مل يسبهم مل يسب ألن آباءهم مل يسبوا، وإن 

إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم وإال يبذيا إليكم مث أيتم حرب، وإن ارتد سكران فمات كان ماله  :وقلنا
قلت إن هذا دليل على طالق السكران  :قال املزين .فيئا وال يقتل وإن مل يتب حىت ميتنع مفيقا

إن أقررت بأن ال إله إال اهلل وأن  : جيوز، ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأيكره قيلالذي ال مييز أيه ال
حممدا رسول اهلل وتربأ من كل دين خالف دين اإلسالم مل يكشف عن غريه، وما جرح أو أفسد يف 

  .ردته أخذ به وإن جرح مرتدا مث جرح مسلما فمات فعلى من جرحه مسلما يصف الدية

 لشهادة عليه باب حد الزيا وا 

 كتاب احلدود  

 باب حد الزيا والشهادة عليه   
 

 2445 :صفحة 
 
رجم صلى اهلل عليه وسلم حمصنني يهوديني زييا، ورجم عمر حمصنة، وجلد  :قال الشافعي رمحه اهلل  

فإذا أصاب احلر أو أصيبت احلرة بعد البلوغ بنكاح  .عليه السالم بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول
ح فقد أحصنا فمن زىن منهما فحده الرجم حىت ميوت مث يغسل ويصلى عليه ويدفن، وجيوز لإلمام صحي

أن حيضر رمجه ويترك فإن مل حيصن جلد مائة وغرب عاما عن بلده بالسنة، ولو أقر مرة حد ألن النيب 
 عنه أبا واقد صلى اهلل عليه وسلم أمر أييسا أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رمجها، وأمر عمر رضي اهلل

الليثي مبثل ذلك ومل يأمرا بعدد إقراره ويف ذلك دليل أيه جيوز أن يقيم اإلمام احلدود وإن مل حيضره، 
وال يقام حد اجللد على حبلى وال على املريض  :قال .ومىت رجع ترك وقع به بعض احلد أو مل يقع

رجم احملصن يف كل ذلك إال أن تكون املديف وال يف يوم حره أو برده مفرط وال يف أسباب التلف، وي
امرأة حبلى فتترك حىت تضع ويكفل ولدها، وإن كان البكر يضو اخللق إن ضرب بالسيف تلف ضرب 

بأثكال النخل اتباعا لفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك يف مثله، وال جيوز على الزيا واللواط وإتيان 
قال املزين  .خل يف ذلك منها دخول املرود يف املكحلةرأينا ذلك منه يد :البهائم إال أربعة يقولون



قلت أيا ومل جيعل يف كتاب الشهادات إتيان البهيمة زيا وال يف كتاب الطهارة يف مس فرج  :رمحه اهلل
وإن شهدوا متفرقني قبلتهم إذا كان الزيا واحدا، ومن رجع بعد متام الشهادة  :قال .البهيمة وضوءا

شهود الزيا أربعة فهم قذفة حيدون، فإن رجم بشهادة أربعة مث رجع أحدهم  مل حيد غريه وإن مل تتم
شهدت وال أعلم  :عمدت أن أشهد بزور مع غريي ليقتل فعليه القود، وإن قال :سألته فإن قال

عليه القتل أو غريه أحلف وكان عليه ربع الدية واحلد، وكذلك إن رجع الباقون ولو شهد عليها بالزيا 
ربع يسوة عدول أهنا عذراء فال حد، وإن أكرهها على الزيا فعليه احلد دوهنا ومهر مثلها، أربعة وشهد أ

وقال  .يصف حد احلر واجللد مخسون جلدة -أحصنا بالزواج أو مل حيصنا -وحد العبد واألمة 
قال  .أستخري اهلل يف يفيه يصف سنة وقطع يف موضع آخر بأن ينفى يصف سنة :يف موضع آخر

قال  .قلت أيا وهذا بقوله أوىل قياسا على يصف ما جيب على احلر من عقوبة الزيا :اهلل املزين رمحه
إذا زيت أمة   :وحيد الرجل أمته إذا زيت لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم :الشافعي رمحه اهلل

  .أحدكم فتبني زياها فليجلدها  
  
 باب ما جاء يف حد الذميني  

وإن حتاكموا إلينا فلنا أن حنكم أو يدع، فإن حكمنا حدديا  :اب احلدودقال الشافعي رمحه اهلل يف كت 
 .احملصن بالرجم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زييا وجلديا البكر مائة وغربناه عاما

إيه ال خيار له إذا جاؤوه يف حد اهلل فعليه أن يقيمه ملا وصفت من قول اهلل عز  :وقال يف كتاب اجلزية
 :هذا أوىل قوليه به إذ زعم أن معىن قول اهلل تعاىل :وهم صاغرون  قال املزين رمحه اهلل  :لوج

  .وهم صاغرون  أي جتري عليهم أحكام اإلسالم ما مل يكن أمر حكم اإلسالم فيه تركهم وإياه 
  
 باب حد القذف  

مسلمة حد مثايني، فإن قذف  إذا قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة :قال الشافعي رمحه اهلل 
يا بن الزاييني وكان أبواه حرين مسلمني  :يفرا بكلمة واحدة كان لكل واحد منهم حده، فإن قال

إيه عبد  :ميتني فعليه حدان ويأخذ حد امليت ولده وعصبته من كايوا، ولو قال القاذف للمقذوف
يا يبطي  :ه ينكر احلد، ولو قال لعريبفعلى املقفوف البينة أليه يدعي احلد وعلى القاذف اليمني ألي



عنيت يبطي الدار أو اللسان أحلفته ما أراد أن ينسبه إىل النبط وهنيته أن يعود وأدبته على  :فإن قال
األذى، فإن مل حيلف حلف املقذوف لقد أراد يفيه وحد له فإن عفا فال حد له، وإن قال عنيت بالقذف 

لو قذف امرأة وطئت وطأ حراما درىء عنه يف هذا احلد األب اجلاهلي حلف وعزر على األذى، و
وعزر، وال حيد من مل تكمل فيه احلرية إال حد العبد وال حد يف التعريض ألن اهلل تعاىل أباح التعريض 

وال   :وقال تعاىل .وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله   :فيما حرم عقده فقال
خطبة النساء  فجعل التعريض خمالفا للتصريح فال حيد إال بقذف جناح عليكم فيما عرضتم به من 

  .صريح
  
 كتاب السرقة  

 باب ما جيب فيه القطع من كتاب احلدود وغريه   
 

 2446 :صفحة 
 
القطع يف ربع دينار فصاعدا لثبوت اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل  

ضي اهلل عنه قطع سارقا يف أترجة قومت بثالثة دراهم من صرف اثين بذلك، وأن عثمان بن عفان ر
قال الشافعي ويف ذلك داللة على قطع  .هي األترجة اليت تؤكل :قال مالك .عشر درمها بدينار

من سرق الرطب من طعام وغريه إذا بلغت سرقته ربع دينار وأخرجها من حرزها، والدينار هو املثقال 
 صلى اهلل عليه وسلم، وال يقطع إال من بلغ االحتالم من الرجال واحليض من الذي كان على عهد النيب

النساء أو أيهما استكمل مخس عشرة سنة وإن مل حيتلم أو مل حتض، ومجلة احلرز أن ينظر إىل املسروق 
فإن كان املوضع الذي سرق منه ينسبه العامة إىل أيه حرز يف مثل ذلك املوضع قطع إذا أخرجها من 

ز، وإن مل ينسبه العامة إىل أيه حرز مل يقطع، ورداء صفوان كان حمرزا باضطجاعه عليه فقطع عليه احلر
وإذا ضم متاع السوق إىل بعض يف موضع تبايعاه  :قال الشافعي رمحه اهلل .السالم سارق ردائه

و يسوقها وربط حببل أو جعل الطعام يف حبس وخيط عليه قطع وهكذا حيرز، وإذا كان يقود قطار إبل أ
وقطر بعضها إىل بعض فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع، وإن أياخها حيث ينظر إليها يف صحراء أو 



كايت غنما فآواها إىل مراح فاضطجع حيث ينظر إليها فهذا حرزها، ولو ضرب فسطاطا وآوى فيه 
إال أن األحراز  متاعه فاضطجع فسرق الفسطاط واملتاع من جوفه قطع ألن اضطجاعه حرز له وملا فيه

ختتلف فيحرز كل مبا تكون العامة حترز مثله، ولو اضطجع يف صحراء ووضع ثوبه بني يديه أو ترك أهل 
األسواق متاعهم يف مقاعد ليس عليها حرز مل يضم ومل يربط، أو أرسل رجل إبله ترعى أو متضي على 

سطاطا فلم يضطجع فيه فسرق الطريق غري مقطورة أو أباهتا بصحراء ومل يضطجع عندها، أو ضرب ف
والبيوت املغلقة حرز ملا فيها وإن سرق منها  .من هذا شيء مل يقطع ألن العامة ال ترى هذا حرزا

شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعه قطع، وإن كان البيت مفتوحا مل يقطع، وإن أخرجه من البيت 
خيرجه من مجيع الدار ألهنا حرز ملا فيها، واحلجرة إىل الدار والدار للمسروق منه وحده مل يقطع حىت 

وإن كايت مشتركة وأخرجه من احلجرة إىل الدار فليست الدار حبرز ألحد من السكان فيقطع، ولو 
أخرج السرقة فوضعها يف بعض النقب وأخذها رجل من خارج مل يقطع واحد منهما، وإن رمى هبا 

اعا فأخرجوه معا يبلغ ثالثة أرباع دينار قطعوا وإن فأخرجها من احلرز قطع، وإن كايوا ثالثة فحملوا مت
يقص شيئا مل يقطعوا، وإن أخرجوه متفرقا فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع وإن مل يسو ربع دينار 

مل يقطع، ولو يقبوا معا مث أخرج بعضهم ومل خيرج بعض قطع املخرج خاصة، وإن سرق سارق ثوبا 
أخرج ما سرق فإن بلغ ربع دينار قطع وإال مل يقطع، ولو كايت قيمة فشقه أو شاة فذحبها يف حرزها مث 

ما سرق ربع دينار مث يقصت القيمة فصارت أقل من ربع دينار مث زادت القيمة فإمنا أيظر إىل احلال اليت 
خرج هبا من احلرز، ولو وهبت له مل أدرأ بذلك عنه احلد، وإن سرق عبدا صغريا ال يعقل أو أعجميا 

طع وإن كان يقعل مل يقطع، وإن سرق مصحفا أو سيفا أو شيئا مما حيل مثنه قطع، وإن أعار من حرز ق
رجال بيتا فكان يغلقه دويه فسرق منه رب البيت قطع، ويقطع العبد آبقا وغري آبق، ويقطع النباش إذا 

  .أخرج الكفن من مجيع القرب ألن هذا حرز مثله
  
 باب قطع اليد والرجل يف السرقة  

أخربيا بعض أصحابنا عن حممد بن عبد الرمحن عن احلرث بن عبد  :ل الشافعي رمحه اهلل تعاىلقا 
الرمحن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف 

رضي  واحتج بأن أبا بكر الصديق .إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله    :السارق



فإذا سرق  :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل عنه قطع يد السارق اليسرى وقد كان أقطع اليد والرجل
قطعت يده اليمىن من مفصل الكف وحسمت بالنار، فإذا سرق الثايية قطعت رجله اليسرى من مفصل 

لنار، فإذا الكعب مث حسمت بالنار، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف مث حسمت با
سرق الرابعة قطعت رجله اليمىن من مفصل الكعب مث حسمت بالنار ويقطع بأخف مؤية وأقرب 

  .وال يقطع احلريب إذا دخل إلينا بأمان ويضمن السرقة .سالمة، وإن سرق اخلامسة عزر وحبس
  
 باب اإلقرار بالسرقة والشهادة عليها  

   
 

 2447 :صفحة 
 
وال يقام على سارق حد إال بأن يثبت على إقراره حىت يقام عليه احلد  :عاىلقال الشافعي رمحه اهلل ت  

إن هذا بعينه سرق متاعا هلذا من حرزه بصفاته يسوي ربع دينار وحيضر املسروق  :أو بعدلني يقوالن
منه ويدعي شهادهتما، فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أو أذن له يف أخذه مل أقطعه ألين 

أجعله له خصما لو يكل صاحبه أحلفت املشهود عليه ودفعته إليه، وإن مل حيضر رب املتاع حبس 
السارق حىت حيضر، ولو شهد رجل امرأتان أو شاهد وميني على سرقة أوجبت الغرم يف املال ومل أوجبه 

ه وهو ال ميلك هلل يف بديه فأقطعه، واآلخر يف مال :ويف إقرار العبد بالسرقة شيئان أحدمها .يف احلد
  .ماال فإذا أعتق وملك أغرمته

  
 باب غرم السارق ما سرق  

أغرم السارق ما سرق قطع أو مل يقطع، وكذلك قاطع الطريق واحلد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .هلل فال يسقط حد اهلل غرم ما أتلف للعباد

  
 ما ال قطع فيه  



سرق من غري حرز وال يف خلسة، وال على عبد سرق من  وال قطع على من :قال الشافعي رمحه اهلل 
متاع سيده، وال على زوج سرق من متاع زوجته، وال على امرأة سرقت من متاع زوجها، وال على 

وقال يف  .عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه لألثر والشبهة وخللطة كل واحد منهما بصاحبه
ت من مال زوجها الذي مل يأمتنها عليه ويف حرز منها إذا سرق :كتاب اختالف أيب حنيفة واألوزاعي

  .هذا أقيس عندي :قال املزين رمحه اهلل .قطعت

وال يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما  :قال الشافعي 
  .كان، وال يقطعفي طنبور وال مزمار وال مخر وال خنزير

  
 باب قطاع الطريق  

إذا قتلوا وأخذوا املال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ومل  :قال الشافعي عن ابن عباس يف قطاع الطريق 
يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ويفيهم 

وقطاع الطريق هم  .لقال الشافعي فبهذا أقو .إذا هربوا أن يطلبوا حىت يؤخذوا فيقام عليهم احلد
الذين يعترضون بالسالح القوم حىت يغصبوهم املال يف الصحارى جماهرة وأراهم يف املصر إن مل يكويوا 

أعظم ذيبا فحدودهم واحدة ، وال يقطع منهم إال من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة يف 
صلب قتله قبل صلبه كراهية السارق، وحيد كل رجل منهم بقدر فعله فمن وجب عليه القتل وال

ومن وجب عليه القتل دون  :قال .يصلب ثالثا مث يترك :وقال يف كتاب قتل العمد .تعذيبه
الصلب قتل ودفع إىل أهله يكفنويه، ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمىن مث حسمت 

وكثر أو هيب أو كان بالنار، مث رجله اليسرى مث حسمت يف مكان واحد مث خلي، ومن حضر منهم 
ردءا عزر وحبس، ومن قتل وجرح أقص لصاحب اجلرح مث قطع ال مينع حق اهلل حق اآلدميني يف اجلراح 

وغريها، ومن عفا اجلراح كان له، ومن عفا النفس مل حيقن بذلك دمه وكان على اإلمام قتله إذا بلغت 
حلد وال تسقط حقوق اآلدميني، وحيتمل جنايته القتل، ومن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه سقط عنه ا

ولو شهد شاهدان من  :قال .وبه أقول :وقال يف كتاب احلدود .أن يسقط كل حق هلل بالتوبة
الرفقة أن هؤالء عرضوا لنا فنالويا وأخذوا متاعنا مل جتز شهادهتما ألهنما خصمان ويسعهما أن يشهدا 

وا منهم كذا وكذا وحنن ينظر، وليس لإلمام أن أن هؤالء عرضوا هلؤالء ففعلوا هبم كذا وكذا وأخذ



وإذا اجتمعت على رجل حدود وقذف بدىء حبد القذف مثايني  :قال .يكشفهما عن غري ذلك
جلدة مث حبس، فإذا برأ أحد يف الزيا مائة جلدة، فإذا برأ قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى من خالف 

ريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده مث قتل قودا، فإن لقطع الطريق وكايت يده اليمىن للسرقة وقطع الط
  .مات يف احلد األول سقطت عنه احلدود كلها ويف ماله دية النفس

  
 باب األشربة واحلل فيها  

كل شراب أسكر كثريه فقليله حرام وفيه احلد قياسا على اخلمر، وال حيد إال  :قال الشافعي رمحه اهلل 
شهد عليه به، أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إياء هو ويفر شربت اخلمر أو ي :بأن يقول

ال أويت بأحد  :فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر، واحتج بأن علي بن أيب طالب قال
  .شرب مخرا أو يبيذا مسكرا إال جلدته احلد

  
 باب عدد حد اخلمر  

 ومن ميوت من ضرب اإلمام وخطأ السلطان   
 

 2448 :صفحة 
 
أيت  :أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال :قال الشافعي رمحه اهلل  

اضربوه  ، فضربوه باأليدي والنعال وأطراف الثياب   :النيب صلى اهلل عليه وسلم بشارب فقال
فلما كان أبو بكر سأل من حضر  :يكبوه  فنكبوه مث أرسله قال  :وحثوا عليه التراب، مث قال

ك الضرب فقومه أربعني، فضرب أبو بكر يف اخلمر أربعني حياته مث عمر، مث تتابع الناس يف اخلمر ذل
يرى أن  :وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه استشار فقال علي .فاستشار فضرب مثايني

 جيلد مثايني أليه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال، فجلده عمر مثايني يف
ليس أحد يقيم عليه حدا فيموت فأجد يف يفسي  :وروي عن علي رضي اهلل عنه أيه قال .اخلمر

إما  -شيئا احلق قتله إال حد اخلمر فإيه شيء رأيناه بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم، فمن مات منه فديته
فعي وإذا قال الشا .الشك من الشافعي    .على عاقلة اإلمام -وإما قال -يف بيت املال -قال



ضرب اإلمام يف مخر أو ما يسكر من شراب بنعلني أو طرف ثوب أو رداء أو ما أشبهه ضربا حييط العلم 
أيه مل جياوز أربعني فمات من ذلك فاحلق قتله، وإن ضرب أكثر من أربعني بالنعال وغري ذلك فمات 

أجهضت ذا بطنها، فاستشار فديته على عاقلة اإلمام دون بيت املال ألن عمر أرسل إىل امرأة ففزعت ف
قال املزين  .عزمت عليك لتقسمنها على قومك :عليا فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا فقال عمر

هذا غلط يف قوله إذا ضرب أكثر من أربعني فمات فلم ميت من الزيادة وحدها وإمنا مات  :رمحه اهلل
 ?منا مات املضروب من مباح وغري مباحمن األربعني وغريها، فكيف تكون الدية على اإلمام كلها وإ

لو ضرب اإلمام رجال يف القذف إحدى ومثايني فمات أن فيها قولني  :أال ترى أن الشافعي يقول
 :قال املزين .أن عليه يصف الدية واآلخر أن عليه جزءا من أحد ومثايني جزءا من الدية :أحدمها

فمات فإن كان خاطه يف حلم حي فعلى  لو جرح رجال جرحا فخاطه اجملروح :أال ترى أيه يقول
اجلارح يصف الدية أليه مات من جرحه واجلرح الذي أحدثه يف يفسه، فكل هذا يدلك إذا مات 

املضروب من أكثر من أربعني فمات أيه هبما مات فال تكون الدية كلها على اإلمام أليه مل يقتله بالزيادة 
فيمن جرح مرتدا مث أسلم مث جرح جرحا آخر فمات وحدها حىت كان معها مباح، أال ترى أيه يقول 

وكذلك إن مات  :قال املزين رمحه اهلل ?أن عليه يصف الدية أليه مات من مباح وغري مباح
قال الشافعي ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت مل  .املضروب بأكثر من أربعني من مباح وغري مباح

ة عبدين أو غري عدلني يف أيفسهما فمات ضمنته يضمنها وضمن ما يف بطنها أليه قتله، ولو حده بشهاد
إمنا أضرب  :ولو قال اإلمام للجالد .عاقلته ألن كل هذا خطأ منه يف احلكم وليس على اجلاين شيء

قد ضربته وأيا أرى اإلمام خمطئا وعلمت أن  :ولو قال اجلالد .هذا ظلما ضمن اجلالد واإلمام معا
اضربه مثايني فزاد سوطا  :ولو قال .عنه بسبب ضربهذلك رأي بعض الفقهاء ضمن إال ما غاب 

أن عليهما يصفني كما لو جىن رجالن عليه أحدمها  :فمات فال جيوز فيه إال واحد من قولني أحدمها
وإذا خاف رجل  :قال .بضربة واآلخر بثمايني ضمنا الدية يصفني أو سهما من واحد ومثايني سهما

ى العاقلة ألن ذلك إباحة وليس بفرض، ولو عزر اإلمام رجال يشوز امرأته فضرهبا فماتت فالعقل عل
وإذا كايت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو  :قال .فمات فالدية على عاقلته والكفارة يف ماله

أكلة فأمر بقطع عضو منه فمات فعلى السلطان القود يف املكره، وقد قيل عليه القود يف الذي ال يقتل، 
ولو  . الذي ال يقتل وعليه الدية يف ماله، وأما غري السلطان يفعل هذا فعليه القودوقيل ال قود عليه يف



كان رجل أغلف أو امرأة مل ختفض فأمر السلطان فعذرا فماتا مل يضمن السلطان أليه كان عليهما أن 
لته يفعال إال أن يعذرمها يف حر شديد أو برد مفرط األغلب أيه ال يسلم من عذر يف مثله فيضمن عاق

  .الدية
  
 باب صفة السوط  

   
 

 2449 :صفحة 
 
يضرب احملدود بسوط بني السوطني ال جديد وال خلق، وبضرب الرجل يف  :قال الشافعي رمحه اهلل  

احلد والتعزير قائما وتترك له يده يتقي هبا وال يربط وال ميد، واملرأة جالسة وتضم عليها ثياهبا وتربط لئال 
امرأة، وال يبلغ يف احلد أن ينهر الدم أليه سبب التلف وإمنا يراد باحلد النكال  تنكشف ويلي ذلك منها

 .ويتقي اجلالد الوجه والفرج وروي ذلك عن علي رضي اهلل عنه :قال املزين رمحه اهلل .أو الكفارة

وال  وال يبلغ بعقوبة أربعني تقصريا عن مساواة عقوبة اهلل تعاىل يف حدوده، :قال الشافعي رمحه اهلل
  .تقام احلدود يف املساجد

  
 باب قتال أهل الردة وما أصيب يف أيديهم من متاع املسلمني  

وإذا أسلم القوم مث ارتدوا عن اإلسالم إىل أي كفر كان  :من كتاب قتل اخلطأ قال الشافعي رمحه اهلل 
يه فعلى املسلمني أن يف دار اإلسالم أو دار احلرب وهم مقهورون أو قاهرون يف موضعهم الذي ارتدوا ف

يبدؤوا جبهادهم قبل جهاد أهل احلرب الذين مل يسلموا قط، فإذا ظفروا هبم استتابوهم فمن تاب حقن 
دمه ومن مل يتب قتل بالردة، وسواء يف ذلك الرجل واملرأة، وما أصاب أهل الردة من املسلمني يف حال 

تال أو على يائرة أو غريها سواء، واحلكم عليهم الردة وبعد إظهار التوبة يف قتال وهم ممتنعون أو غري ق
هذا خالف قوله  :قال املزين .كاحلكم على املسلمني ال خيتلف يف القود والعقل وضمان ما يصيبون

قال  :قيل ?فما صنع أبو بكر يف أهل الردة :قال الشافعي فإن قيل .يف باب قتال أهل البغي
فما  :ال يأخذ لقتاليا دية فإن قيل :فقال عمر .الكملقوم جاؤوه تائبني تدون قتاليا وال يدي قت



إن كايوا يصيبون غري متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية يف قتل غري عمد كان  :قيل ?قوله تدون
عليهم القصاص يف قتلهم متعمدين وهذا خالف حكم أهل احلرب عند أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، 

وال يثبت عليه قتل أحد بشهادة، ولو ثبت مل يعلم  :حد قيلفال يعلم منهم أحدا أقيد بأ :فإن قيل
 .حاكما أبطل لويل دما طلبه والردة ال تدفع عنهم قودا وال عقال وال تزيدهم خريا إن مل تزدهم شرا

هذا عندي أقيس من قوله يف كتاب قتال أهل البغي يطرح ذلك كله ألن حكم أهل الردة  :قال املزين
قال  .م وال يرقون وال يغنمون كأهل احلرب فكذلك يقاد منهم ويضمنونأن يردهم إىل حكم اإلسال

وإذا قامت ملرتد بينة أيه أظهر القول باإلميان مث قتله رجل يعلم توبته أو ال يعلمها  :الشافعي رمحه اهلل
  .فعليه القود

  
 كتاب صول الفحل  

 باب دفع الرجل عن يفسه وحرميه ومن يتطلع يف بيته   
 

 2450 :صفحة 
 
إذا طلب الفحل رجال ومل يقدر على دفعه إال بقتله فقتله مل يكن عليه غرم  :قال الشافعي رمحه اهلل  

قال رسول  .كما لو محل عليه مسلم بالسيف فلم يقدر على دفعه إال بضربة فقتله بالضرب أيه هدر
ر أليه دفعه عن يفسه من قتل دون ماله فهو شهيد  فإذا سقط عنه األكث  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال الشافعي ولو عض يده رجل فايتزع يده فندرت ثنيتا العاض كان  .مبا جيوز له كان األقل أسقط
أيدع يده يف فيك تقضمها كأهنا يف فحل    :ذلك هدرا، واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

ض قفاه فلم تنله يداه كان له ولو عضه كان له فك حلييه بيده األخرى، فإن ع :قال .وأهدر ثنيته
أن ينزع رأسه من فيه، فإن مل يقدر فله التحامل عليه برأسه إىل ورائه ومصعدا ومنحدرا، وإن غلبه 

ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيده حىت يرسله، فإن بعج بطنه بسكني أو فقأ عينه بيده أو ضربه يف بعض 
جارية كايت حتتطب فاتبعها رجل فراودها  ورفع إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .جسمه ضمن

ولو  :قال .هذا قتيل اهلل واهلل ال يودي أبدا :عن يفسها فرمته بفهر أو صخر فقتلته، فقال عمر



 :قال سعد .وجدته على امرأيت فقد أقر بالقود وادعى فإن مل يقم بينة قتل :قتل رجل رجال فقال

فقال عليه الصالة  ?هله حىت آيت بأربعة شهداءيا رسول اهلل أرأيت ن وجدت مع امرأيت رجال أم
إن مل يأت بأربعة شهداء فليعط  :وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه .يعم    :والسالم

ولو تطلع إليه رجل من يقب فطعنه بعود أو رماه حبصاة أو ما أشبهها فذهبت عينه  :قال .برمته
ر إىل رجل ينظر إىل بيته من جحر وبيده مدرى فهي هدر، واحتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم يظ

لو أعلم أيك تنظر يل أو تنظرين لطعنت به يف عينك إمنا   :حيك به رأسه فقال عليه الصالة والسالم
ولو دخل بيته فأمره باخلروج فلم خيرج فله ضربه وإن أتى على  .جعل االستئذان من أجل البصر  

رأسه فلم يقدر أن يتخلص من العاض أوىل بضربه ودفعه الذي عض  :قال املزين رمحه اهلل .يفسه
  .عن يفسه وإن أتى ذلك على يفسه

  
 باب الضمان على البهائم  

قال الشافعي أخربيا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة أن ياقة للرباء دخلت حائطا  
ا أفسدت املواشي بالليل فهو فأفسدت فيه، فقضى عليه السالم أن على أهل األموال حفظها بالنهار وم

ما  :أحدمها .والضمان على البهائم وجهان :قال الشافعي رمحه اهلل .ضامن على أهلها
إن كان  :والوجه الثاين .أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار مل يضمنوه

فهو ضامن له ألن عليه  الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذيبها من يفس أو جرح
منعها يف تلك احلال من كل ما أتلفت به أحدا، وكذلك إن كان سائقا أو قائدا، وكذلك اإلبل 

املقطورة بالبعري الذي هو عليه أليه قائد هلا، وكذلك اإلبل يسوقها وال جيوز إال ضمان ما أصابت الدابة 
ضمن عن يدها ومل يضمن عن رجلها فهذا  حتت الرجل وال يضمن إال ما محلها عليه فوطئته، فأما من

حتكم، وأما ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ ألن احلفاظ مل حيفظوه 
ولو أيه أوقفها يف موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن، ولو وقفها يف ملكه مل يضمن،  :قال .هكذا

وسواء  :قال املزين .يسان فقتله مل يكن عليه شيءولو جعل يف داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إ
  .عندي أذن له يف الدخول أو مل يأذن له

  



 كتاب السري  

من مخسة كتب، اجلزية، واحلكم يف أهل الكتاب، وإمالء على كتاب الواقدي وإمالء على غزوة بدر،  
 وإمالء على كتاب اختالف أيب حنيفة واألوزاعي 

 أصل فرض اجلهاد  
   
 

 2451 :ة صفح
 
ملا مضت بالنيب صلى اهلل عليه وسلم مدة من هجرته أيعم اهلل فيها على  :قال الشافعي رمحه اهلل  

 :مجاعات باتباعه حدثت هلا مع عون اهلل قوة بالعدد مل تكن قبلها ففرض اهلل عليهم اجلهاد، فقال تعاىل

اهلل  مع ما ذكرته فرض اجلهاد،  وقاتلوا يف سبيل  :كتب عليكم القتال وهو كره لكم  وقال تعاىل 
ودل كتاب اهلل عز وجل مث على لسان يبيه صلى اهلل عليه وسلم أيه مل يفرض اجلهاد على مملوك وال 

وجاهدوا بأموالكم وأيفسكم يف سبيل اهلل  فحكم أن ال   :أيثى وال على من مل يبلغ لقول اهلل تعاىل
وعرض ابن عمر على  .فدل على أهنم الذكور حرض املؤمنني على القتال   :وقال .مال للملوك

النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، وعرض عليه عام اخلندق وهو ابن 
مخس عشرة سنة فأجازه، وحضر مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة عبيد ويساء وغري بالغني فرضخ 

فدل أن السهمان إمنا تكون ملن شهد القتال من الرجال هلم، وأسهم لضعفاء أحرار وجرحى بالغني 
  .األحرار، فدل بذلك أن ال فرض على غريهم يف اجلهاد

  
 باب من له عذر بالضعف والضرر  
  
 والزماية والعذر بترك اجلهاد من كتابة اجلزية  

 .ى  اآليةليس على الضعفاء وال على املرض  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

ليس على األعمى حرج وال على   :إمنا السبيل على الذين يستأذيويك وهم أغنياء  وقال  :وقال
 :األعرج حرج وال على املريض حرج  فقيل األعرج املقعد واألغلب أيه عرج الرجل الواحدة، وقيل



د أهبة اخلروج وال حيتمل غريه فإن كان سامل البدن قويه ال جي :قال .يزلت يف وضع اجلهاد عنهم
ويفقة من تلزمه يفقته إىل قدر ما يرى ملدته يف غزوة فهو ممن ال جيد ما ينفق فليس له أن يتطوع 

باخلروج ويذع الفرض، وال جياهد إال بإذن أهل الدين وبإذن أبويه لشفقتهما ورقتهما عليه إذا كايا 
قد جاهد ابن عتبة بن  .ة هلما عليهمسلمني، وإن كايا على غري دينه فإمنا جياهد أهل دينهما فال طاع

ربيعة مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ولست أشك يف كراهية أبيه جلهاده مع النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
وجاهد عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبوه متخلف عن النيب صلى اهلل عليه 

ومن غزا ممن له عذر أو حدث له بعد اخلروج عذر كان  :قال .وسلم ب أحد  خيذل من أطاعه
ويتوقى يف  :قال .عليه الرجوع ما مل يلتق الزحفان أو يكون يف موضع خياف إن رجع أن يتلف

احلرب قتل أبيه، وال جيوز أن يغزو جيعل من مال رجل ويرده إن غزا به وإمنا أجرته من السلطان أليه 
نه ختذيل للمؤمنني وإرجاف هبم أو عون عليهم منعه اإلمام ومن ظهر م :قال .يغزو بشيء من حقه

الغزو معهم أليه ضرر عليهم، وإن غزا مل يسهم له، وواسع لإلمام أن يأذن للمشرك أن يغزو معه إذا 
وقد غزا عليه السالم بيهود من بين قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان  .كايت فيه للمسلمني منفعة
وأحب أن ال يعطى املشرك من الفيء شيئا ويستأجر إجارة  :قال .مشركحنينا بعد الفتح وصفوان 

من مال ال مالك له بعينه وهو سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم، فإن أغفل ذلك اإلمام أعطى من سهم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويبدأ اإلمام بقتال من يليه من الكفار وباألخوف، فإن كان األبعد األخوف 

ن يبدأ به على معىن الضرورة اليت جيوز فيها ما ال جيوز يف غريها، وأقل ما على اإلمام أن ال فال بأس أ
يأيت عام إال وله فيه غزو بنفسه أو بسراياه على حسن النظر للمسلمني حىت ال يكون اجلهاد معطال يف 

  .عام إال من عذر ويغزى أهل الفيء كل قوم إىل من يليهم
  
 اجلزية والرسالة  باب النفري، من كتاب 

ال يستوي   :إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما  وقال  :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل 
وكال وعد اهلل احلسىن  فلما وعد   :القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون  إىل قوله

لنفري كفاية حرج من ختلف واستوجبوا القاعدين احلسىن دل أن فرض النفري على الكفاية، فإذا مل يقم با
ما قال اهلل تعاىل وإن كان فيهم كفاية حىت ال يكون النفري معطال مل يأمث من ختلف ألن اهلل تعاىل وعد 



مجيعهم احلسىن، وكذلك رد السالم ودفن املوتى والقيام بالعلم وحنو ذلك، فإذا قام بذلك من فيه 
  .مجعونالكفاية مل حيرج الباقون وإال حرجوا أ

  
 جامع السري  
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قال الشافعي احلكم يف املشركني حكمان، فمن كان منهم أهل أوثان أو من عبد ما استحسن من غري   

وقاتلوا   :أهل الكتاب مل تؤخذ منهم اجلزية وقوتلوا حىت يقتلوا أو يسلموا لقول اهلل تبارك وتعاىل
أمرت أن أقاتل الناس حىت   :اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال رسول .املشركني حيث وجدمتوهم  

ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم  .يقولوا ال إله إال اهلل  
صاغرون، فإن مل يعطوا قوتلوا وقتلوا وسبيت ذراريهم ويساؤهم وأمواهلم وديارهم وكان ذلك كله فيئا 

أليفال، قال ذلك اإلمام أو مل يقله ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفل أبا بعد السلب للقاتل يف ا
قتادة يوم حنني سلب قتيله، وما يفله إياه إال بعد تقضي احلرب، ويفل حممد بن مسلمة سلب مرحب 
يوم خيرب، ويفل يوم بدر عمدا ويوم أحد رجال أو رجلني أسالب قتالهم، وما علمته صلى اهلل عليه 

حضر حمضرا قط فقتل رجل قتيال يف األقتال إال يفله سلبه، وقد فعل ذلك بعد النيب صلى اهلل عليه  وسلم
مث يرفع بعد السلب مخسة ألهله وتقسم أربعة أمخاسه  :قال .وسلم أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما

لغنيمة ملن ا  :بني من حضر الوقعة دون من بعدها، واحتج بأن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما قاال
ويسهم للربذون كما يسهم للفرس سهمان وللفارس سهم وال يعطى إال  :قال .شهد الوقعة  

لفرس واحد، ويرضخ ملن مل يبلغ واملرأة والعبد واملشرك إذا قاتل وملن استعني به من املشركني، ويسهم 
هي دار حرب بين للتاجر إذا قاتل، وتقسم الغنيمة يف دار احلرب قسمها رسول اهلل حيث غنمها و

وأما ما احتج به أبو يوسف بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قسم غنائم بدر بعد  .املصطلق وحنني
قدومه املدينة، وقوله الدليل على ذلك أيه أسهم لعثمان وطلحة ومل يشهدا بدرا، فإن كان كما قال فقد 

لوقعة ومل يقدم مددا عليهم يف دار خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يعطى أحدا مل يشهد ا



قال الشافعي ما قسم عليه السالم غنائم بدر إال بسري شعب من شعاب  .احلرب وليس كما قال
 :الصفراء قريب من بدر، فلما تشاح أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غنيمتها أيزل اهلل عز وجل

فقسمها بينهم  .اهلل وأصلحوا ذات بينكم  يسألويك عن األيفال قل األيفال هلل والرسول فاتقوا  
وهي له تفضال، وأدخل معهم مثايية يفر من املهاجرين واأليصار باملدينة، وإمنا يزلت  واعلموا أمنا غنمتم 
من شيء فأن هلل مخسه وللرسول  بعد بدر، ومل يعلمه أسهم ألحد مل يشهد الوقعة بعد يزول اآلية، ومن 

ن ماله أعطاهم ال من األربعة األمخاس، وأما ما احتج به من وقعة عبد اهلل أعطى من املؤلفة وغريهم فم
بن جحش وابن احلضرمي فذلك قبل بدر ولذلك كايت وقعتهم يف آخر الشهر احلرام فتوقفوا فيما 

 .يسألويك عن الشهر احلرام قتال فيه  وليس مما خالف فيه األوزاعي يف شيء  :صنعوا حىت يزلت

أن يأكلوا ويعلفوا دواهبم يف دار احلرب، فإن خرج أحد منهم من دار احلرب ويف يده  قال الشافعي وهلم
شيء صريه إال اإلمام، وما كان من كتبهم فيه طب أو ما ال مكروه فيه بيع، وما كان فيه شرك أبطل 

ملن  وايتفع بأوعيته، وما كان مثله مباحا يف بالد اإلسالم من شجر أو حجر أو صيد يف بر أو حبر فهو
أخذه ومن أسر منهم، فإن أشكل بلوغهم فمن مل ينبت فحكمه حكم طفل ومن أيبت فهو بالغ واإلمام 

يف البالغني باخليار بني أن يقتلهم بال قطع يد وال عضو أو يسلم أهل األوثان، ويؤدي اجلزية أهل 
استرقهم أو أخذ منهم الكتاب أو مين عليهم أو يفاديهم مبال أو بأسرى من املسلمني أو يسترقهم، فإن 

أسر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل بدر فقتل عقبة بن أيب معيط  .ماال فسبيله سبيل الغنيمة
فدعا عليه أن  .والنضر بن احلرث ومن على أيب عزة اجلمحي على أن ال يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد

ليه مث أسلم وحسن إسالمه، وفدى النيب عليه ال يفلت فما أسر غريه، مث أسر مثامة بن أثال احلنفي فمن ع
وإن أسلموا بعد األسر رقوا، وإن أسلموا  :قال .السالم رجال من املسلمني برجلني من املشركني

من فر من ثالثة   :قال ابن عباس .قبل األسر فهم أحرار، وإذا التقوا والعدو فال يولوهم األدبار
الشافعي هذا على معىن التنزيل، فإذا فر الواحد من االثنني  قال .فلم يفر ومن فر من اثنني فقد فر   

فأقل إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة من املسلمني قلت أو كثرت حبضرته أو مبينة عنه فسواء، وييته 
 يف التحرف والتحيز ليعود للقتال  
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املعىن خفت عليه إال أن يعفو اهلل أن  املستثىن املخرج من سخط اهلل، فإن كان هربه على غري هذا  

ويصب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أهل الطائف  :قال .يكون قد باء بسخط من اهلل
منجنيقا أو عرادة وحنن يعلم أن فيهم النساء والولدان، وقطع أموال بين النضري وحرقها، وشن الغارة 

قطع خبيرب وهي بعد النضري وبالطائف وهي آخر على بين املصطلق غارين وأمر بالبيات والتحريق، و
وما أصيب بذلك من النساء والولدان  .غزوة غزاها قط عليه السالم لقي فيها قتاال فبهذا كله أقول

فال بأس أليه على غري عمد، فإن كان يف دارهم أسارى مسلمون أو مستأمنون كرهت النصب عليهم 
حمرم له حترميا بينا وذلك أن الدار إذا كايت مباحة فال يبني أن  مبا يعم من التحريق والتغريق احتياطا غري

حيرم بأن يكون فيها مسلم حيرم دمه، ولكن لو التحموا فكان يتكامن التحامهم أن يفعلوا ذلك رأيت 
 .يكاية عدوهم :واآلخر .الدفع عن أيفسهم :هلم أن يفعلوا وكايوا مأجورين ألمرين أحدمها

 :يضرب املتترس منهم وال يعمد الطفل، وقد قيل :فتترسوا بأطفاهلم فقد قيلولو كايوا غري ملتحمني 

ولو تترسوا مبسلم رأيت أن يكف إال أن يكويوا ملتحمني فيضرب املشرك ويتوقى املسلم  .يكف
وقال يف  .أعتق رقبة :جهده، فإن أصاب يف هذه احلال مسلما قال يف كتاب حكم أهل الكتاب

ليس  :قال املزين رمحه اهلل .إن كان علمه مسلما فالدية مع الرقبة :موضع آخر من هذا الكتاب
هذا عندي مبختلف ولكنه يقول إن كان قتله مع العلم بأيه حمرم الدم فالدية مع الرقبة، فإذا ارتفع العلم 

لو رمى يف دار احلرب فأصاب مستأمنا ومل يقصده فليس  :فالرقبة دون الدية ولذلك قال الشافعي
ولو أدركويا ويف  .رقبة، ولو كان علم مبكايه مث رماه غري مضطر إىل الرمي فعليه رقبة وديةعليه إال 

أيدينا خيلهم أو ماشيتهم مل حيل قتل شيء منها وال عقره إال أن يذبح ملأكلة، ولو جاز ذلك لغيظهم 
لهم بأن يعقر هبم بقتلهم طلبنا غيظهم بقتل أطفاهلم، ولكن لو قاتلويا على خيلهم فوجديا السبيل إىل قت

فعلنا ألهنا حتتهم أداة لقتلنا، وقد عقر حنظلة بن الراهب بأيب سفيان بن حرب يوم أحد فايكسعت به 
فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليقتله فرآه ابن شعوب فرجع إليه فقتله واستنقذ أبا سفيان من 

تباعا أليب بكر الصديق رضي اهلل وإمنا تركنا قتل الرهبان ا :وقال يف كتاب حكم أهل الكتاب .حتته
ويقتل الشيوخ واألجراء والرهبان، قتل دريد بن الصمة ابن مخسني  :وقال يف كتاب السري .عنه

 :قال :ومائة سنة يف شجار ال يستطيع اجللوس فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ينكر قتله 



يب بكر الصديق رضي اهلل عنه خالف هذا ورهبان الديات والصوامع واملساكن سواء، ولو ثبت عن أ
ألشبه أن يكون أمرهم باجلد على قتال من يقاتلهم، وال يتشاغلون باملقام على الصوامع عن احلرب 

كاحلصون ال يشغلون باملقام هبا عما يستحق النكاية بالعدو وليس أن قتال احلصون حرام، وكما روي 
ه قد حضر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقطع على بين عنه أيه هنى عن قطع الشجر املثمر ولعله ألي

النضري وحضره يترك، وعلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعدهم بفتح الشام فترك قطعه لتبقى هلم 
هذا أوىل القولني عندي باحلق ألن كفر  :قال املزين رمحه اهلل .منفعته ذا كان واسعا هلم ترك قطعه

وإذا أمنهم مسلم حر  :قال .ك دمائهم بالكفر يف القياس واحدمجيعهم واحد، وكذلك حل سف
املسلمون يد   :قال صلى اهلل عليه وسلم .بالغ أو عبد يقاتل أو ال يقاتل أو امرأة فاألمان جائز

ولو خرجوا إلينا بأمان صيب أو معتوه كان علينا ردهم إىل  .على من سواهم يسعى بذمتهم أدياهم  
ن من جيوز أمايه هلم ومن ال جيوز، ولو أن علجا دل مسلمني على قلعة على أن له مأمنهم ألهنم ال يعرفو

جارية مساها فلما ايتهوا إليها صاحل صاحب القلعة على أن يفتحها هلم وخيلوا بينه وبني أهله ففعل فإذا 
ب إن رضيت العوض عوضناك بقيمتها، وإن أبيت قيل لصاح :أهله تلك اجلارية فأرى أن يقال للدليل

القلعة أعطيناك ما صاحلنا عليه غريك جبهالة فإن سلمتها عوضناك وإن مل تفعل يبذيا إليك وقاتلناك، فإن 
وإن غزت  .كايت أسلمت قبل الظفر أو ماتت عوض وال يبني ذلك يف املوت كما يبني إذا أسلمت

يأتيه اخلرب عنهم فيعينهم طائفة بغري أمر اإلمام كرهته ملا يف إذن اإلمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم، و
 وال أعلم ذلك حيرم عليهم وذلك   :قال الشافعي رمحه اهلل .حيث خياف هالكهم فيقتلون ضيعة
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إن قتلت يا رسول اهلل صابرا  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر اجلنة فقال له رجل من األيصار  

وألقى رجل من األيصار درعا  .العدو فقتلوهفايغمس يف  :قال .فلك اجلنة    :قال ?حمتسبا
كان عليه حني ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلنة مث ايغمس يف العدو فقتلوه بني يدي النيب صلى اهلل 

فإذا حل للمنفرد أن يتقدم على ما األغلب أهنم يقتلويه كان هذا أكثر مما يف  :قال .عليه وسلم
وبعث رسول اهلل عمرو بن أمية الضمري ورجال من  .ذن اإلمامااليفراد من الرجل والرجال بغري إ



األيصار سرية وحدمها، وبعث عبد اهلل بن أييس سرية وحده، فإذا سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أن يتسرى واحد ليصيب غرة ويسلم باحليلة أو يقتل يف سبيل اهلل فحكم اهلل تعاىل أن ما أوجف 

سرق من الغنيمة من حر أو عبد حضر الغنيمة مل يقطع ألن للحر  ومن :قال .املسلمون غنيمة
سهما ويرضخ للعبد، ومن سرق من الغنيمة ويف أهلها أبوه أو ابنه مل يقطع، وإن كان أخوه أو امرأته 

 .وما افتتح :قال .ويف كتاب السرقة إن سرق من امرأته مل يقطع :قال املزين رمحه اهلل .قطع

حياها من املسلمني، وما فعل املسلمون بعضهم ببعض يف دار احلرب لزمهم من أرض موات فهي ملن أ
وقال يف  .حكمه حيث كايوا إذا جعل ذلك إلمامهم ال تضع الدار عنهم حد اهلل وال حقا ملسلم

وال أعلم أحدا من  :قال .ويؤخر احلكم عليهم حىت يرجعوا من دار احلرب :كتاب السري
أن يكون خلف الذين يقاتلون أمة من املشركني خلف الترك واخلزر مل املشركني مل تبلغه الدعوة إال 

 .تبلغهم الدعوة فال يقاتلون حىت يدعوا إىل اإلميان، فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى من قتله الدية

 ?إن قتلت يا رسول اهلل صابرا حمتسبا :صلى اهلل عليه وسلم ذكر اجلنة فقال له رجل من األيصار

وألقى رجل من األيصار درعا كان عليه  .فايغمس يف العدو فقتلوه :قال .نة  فلك اجل  :قال
حني ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم اجلنة مث ايغمس يف العدو فقتلوه بني يدي النيب صلى اهلل عليه 

فإذا حل للمنفرد أن يتقدم على ما األغلب أهنم يقتلويه كان هذا أكثر مما يف االيفراد  :قال .وسلم
وبعث رسول اهلل عمرو بن أمية الضمري ورجال من األيصار  .ن الرجل والرجال بغري إذن اإلمامم

سرية وحدمها، وبعث عبد اهلل بن أييس سرية وحده، فإذا سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
سلمون يتسرى واحد ليصيب غرة ويسلم باحليلة أو يقتل يف سبيل اهلل فحكم اهلل تعاىل أن ما أوجف امل

ومن سرق من الغنيمة من حر أو عبد حضر الغنيمة مل يقطع ألن للحر سهما ويرضخ  :قال .غنيمة
قال  .للعبد، ومن سرق من الغنيمة ويف أهلها أبوه أو ابنه مل يقطع، وإن كان أخوه أو امرأته قطع

من أرض  .وما افتتح :قال .ويف كتاب السرقة إن سرق من امرأته مل يقطع :املزين رمحه اهلل
موات فهي ملن أحياها من املسلمني، وما فعل املسلمون بعضهم ببعض يف دار احلرب لزمهم حكمه 

وقال يف كتاب  .حيث كايوا إذا جعل ذلك إلمامهم ال تضع الدار عنهم حد اهلل وال حقا ملسلم
 مل وال أعلم أحدا من املشركني :قال .ويؤخر احلكم عليهم حىت يرجعوا من دار احلرب :السري



تبلغه الدعوة إال أن يكون خلف الذين يقاتلون أمة من املشركني خلف الترك واخلزر مل تبلغهم الدعوة 
  .فال يقاتلون حىت يدعوا إىل اإلميان، فإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى من قتله الدية

  
 باب ما أحرزه املشركون من املسلمني  

   
 

 2455 :صفحة 
 
ال ميلك املشركون ما أحرزوه على املسلمني حبال أباح اهلل ألهل دينه ملك  :قال الشافعي رمحه اهلل  

أحرارهم ويسائهم وذراريهم وأمواهلم فال يساوون املسلمني يف شيء من ذلك أبدا، وقد أحرزوا ياقة 
جعلها النيب صلى اهلل عليه وسلم وأحرزهتا منهم األيصارية فلم جيعل هلا النيب عليه الصالة والسالم شيئا و

وأبق البن عمر عبد وعار له فرس فأحرزمها املشركون مث أحرزمها عليهم  .على أصل ملكه فيها
وال  .مالكه أحق به قبل القسم وبعده :وقال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .املسلمون فردا عليه

لقسم أيه ملالكه أعلم أحدا خالف يف أن املشركني إذا أحرزوا عبدا ملسلم فأدركه وقد أوجف عليه قبل ا
بال قيمة، مث اختلفوا بعدما وقع يف املقاسم فقال منهم قائل بقولنا وعلى اإلمام أن يعوض من صار يف 
سهمه مثل سهمه من مخس اخلمس وهو سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهذا يوافق الكتاب والسنة 

ن يكون مال مسلم فال يغنم أو هو أحق به بالقيمة إن شاء وال خيلو من أ :وقال غرييا .واإلمجاع
مال مشرك فيغنم فال يكون لربه فيه حق، ومن زعم أهنم ال ميلكون احلر وال املكاتب وال أم الولد وال 

قال الشافعي وإذا جعل احلريب إلينا بأمان فأودع وباع وترك  .املدبر ومينكون ما سواهم فإمنا يتحكم
مردود إىل ورثته أليه مال له  :وقال يف كتاب املكاتب .ماال مث قتل بدار احلرب فجميع ماله مغنوم

هذا عندي أصح أليه إذا كان حيا ال يغنم ماله يف دار اإلسالم أليه مال  :قال املزين رمحه اهلل .أمان
حصر النيب  .ومن خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده :قال .له أمان فوارثه فيه مبثابته
 قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرز هلما إسالمهما أمواهلما وأوالدمها الصغار، وسواء صلى اهلل عليه وسلم بين

األرض وغريها، ولو دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غريها مث ظهر على الدار كان 
وقال  .األرض والدار يفء والرقيق واملتاع للمشتري :وقال أبو حنيفة وأبو يوسف .للمشتري



 .سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة عنوة فخلى بني املهاجرين وأراضيهم وديارهمفتح ر :األوزاعي

قال  .أليه عفا عنهم ودخلها عنوة وليس النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا كغريه :وقال أبو يوسف
ما دخلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنوة وما دخلها إال صلحا، والذين قاتلوا وأذن  :الشافعي

قتلهم بنو يفاثة قتلة خزاعة وليس هلم مبكة دار إمنا هربوا إليها، وأما غريهم ممن دفع فادعوا أن خالدا  يف
وادعى خالد أهنم بدؤوه مث أسلموا قبل أن يظهر هلم على شيء،  .بدأهم بالقتال ومل ينفذ هلم األمان

من ألقى سالحه فهو   :المومن مل يسلم صار إىل قبول األمان مبا تقدم من قوله عليه الصالة والس
آمن، ومن دخل داره فهو آمن  فمال من يغنم وال يقتدي إال مبا صنع عليه الصالة والسالم، وما كان له 

خاصة فمبني يف الكتاب والسنة، وكيف جيوز قوهلما جبعل بعض مال املسلم فيئا وبعضهم غري يفء أم 
  .الشافعي يف هذا وجود -واهلل -أحسنقد  :قال املزين رمحه اهلل .كيف يغنم مال مسلم حبال

  
 باب وقوع الرجل علي اجلارية قبل القسم  

 أو يكون له فيهم أب أو ابن وحكم السيب   
 

 2456 :صفحة 
 
إن وقع على جارية من املغنم قبل القسم فعليه مهر مثلها يؤديه يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

وإن أحصوا املغنم  :قال .، وال حد للشبهة ألن له فيها شيئااملغنم، وينهى إن جهل ويعزر إن علم
فعلم كم حقه فيها مع مجاعة أهل املغنم سقط عنه بقدر حصته منها، وإن محلت فهكذا وتقوم عليه إن 
كان هبا محل وكايت له أم ولد، وإن كان يف السيب ابن وأب لرجل مل يعتق عليه حىت يقسمه وإمنا يعتق 

قال املزين رمحه  .راء أو هبة، وهو لو ترك حقه من مغنمه مل يعتق عليه حىت يقسمعليه من اجتلبه بش
وإذا كان فيهم ابنه فلم يعتق منه عليه يصيبه قبل القسم كايت األمة حتمل منه من أن تكون له أم  :اهلل

 .ومن سيب منهم من احلرائر فقد رقت وبايت من الزوج كان معها أو مل يكن :قال .ولد أبعد

النيب صلى اهلل عليه وسلم يساء أوطاس وبين املصطلق ورجاهلم مجيعا فقسم السيب وأمر أن ال توطأ  سىب
حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض ومل يسأل عن ذات زوج وال غريها، وليس قطع العصمة بينهن 



ني وهو عنديا وبني أزواجهن بأكثر من استبائهن، وال يفرق بينها وبني ولدها حىت يبلغ سبع أو مثان سن
استغناء الولد عنها وكذلك ولد الولد، فأما األخوان فيفرق بينهما، وإمنا يبيع أوالد املشركني من 

ومن قوله إذا سيب  :قال املزين رمحه اهلل .املشركني بعد موت أمهاهتم إال أن يبلغوا فيصفوا اإلسالم
حدمها فعلى دينهما فمعىن هذه املسألة يف الطفل وليس معه أبواه وال أحدمها أيه مسلم، وإذا سيب ومعه أ

قوله أن يكون سيب األطفال مع أمهاهتم فيثبت يف اإلسالم حكم أمهاهتم وال يوجب إسالمهم موت 
  .ومن أعتق منهم فال يورث كمثل أن ال تقوم بنسبه بينة :قال .أمهاهتم
  
 باب املبارزة  

رز يوم بدر عبيدة بن احلرث ومحزة بن عبد املطلب وال بأس باملبارزة وقد با :قال الشافعي رمحه اهلل 
وعلي بن أيب طالب بإذن النيب صلى اهلل عليه وسلم وبارز حممد بن مسلمة مرحبا يوم خيرب بأمر النيب 

صلى اهلل عليه وسلم، وبارز يومئذ الزبري بن العوام ياسرا وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يوم اخلندق 
فإذا بارز مسلم مشركا أو مشرك مسلما على أن ال  :شافعي رمحه اهللقال ال .عمرو بن عبدود

يقاتله غريه وىف بذلك له، فإن وىل عنه املسلم أو جرحه فأثخنه فلهم أن حيملوا عليه ويقتلوه ألن قتاهلما 
قد ايقضى وال أمان له عليهم إال أن يكون شرط أيه آمن حىت يرجع إىل خمرجه من الصف فال يكون هلم 

 .وهلم دفعه واستنقاذ املسلم منه، فإن امتنع وعرض دويه ليقاتلهم قاتلوه أليه يقض أمان يفسه قتله

أعان محزة علي على عتبة بعد إن مل يكن يف عبيدة قتال ومل يكن لعتبة أمان يكفون به عنه، ولو أعان 
وال يقتلون املبارز املشركون صاحبهم كان حقا على املسلمني أن يعينوا صاحبهم ويقتلوا من أعان عليه 

  .ما مل يكن استنجدهم
  
 باب فتح السواد وحكم ما يوقفه اإلمام من األرض للمسلمني  

   
 

 2457 :صفحة 
 



وال أعرف ما أقول يف أرض السواد إال بظن مقرون إىل علم، وذلك أين  :قال الشافعي رمحه اهلل  
بيان، ووجدت أحاديث من أحاديثهم وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم يف السواد ليس فيه 

أهنم يقولون إن السواد صلح، ويقولون إن السواد عنوة، ويولون بعض السواد صلح  :ختاهلل منها
قال الشافعي  .وبعضه عنوة، ويقولون إن جرير بن عبد اهلل البجلي وهذا أثبت حديث عندهم فيه

كايت جببلة ربع الناس  :عن جرير قال أخربيا الثقة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم
مث قدمت على عمر بن  -شك الشافعي -فقسم هلم ربع السواد فاستغلوه ثالث أو أربع سنني

قال  -امرأة منهم قد مساها ومل حيضرين ذكر امسها -اخلطاب رضي اهلل عنه ومعي فالية بنت فالن
قال  .أرى أن تردوا على الناسلوال أين قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكين  :عمر

 :وكان يف حديثه وعاضين من حقي فيه ييفا ومثايني دينارا، وكان يف حديثه فقالت فالية :الشافعي

قال الشافعي رمحه  .قد شهد أيب القاثسية وثبت سهمه وال أسلم حىت تعطيين كذا وكذا فأعطاها إياه
سهمه، واملرأة عوضا من سهم أبيها على أيه ففي هذا احلديث داللة إذ أعطى جريرا عوضا من  :اهلل

استطاب أيفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعله وقفا للمسلمني، وقد سىب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم هوازن وقسم األربعة األمخاس بني املوجفني، مث جاءته وفود هوازن مسلمني فسألوه أن مين 

 :فخريهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بني األموال والسيب فقالوا عليهم وأن يرد عليهم ما أخذ منهم،

خريتنا بني أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا، فترك النيب صلى اهلل عليه وسلم حقه وحق أهل بيته، فسمع 
بذلك املهاجرون فتركوا له حقوقهم، ومسع بذلك األيصار فتركوا له حقوقهم، مث بقي قوم من املهاجرين 

ائتوين بطيب أيفس من بقي فمن كره فله علي  :ار فأمر فعرف على كل عشرة واحدا مث قالواأليص
فجاءوه بطيب أيفسهم إال األقرع بن حابس وعتيبة بن  :قال .كذا وكذا من اإلبل إىل وقت ذكره

ن بدر فإهنما أتيا ليعريا هوازن فلم يكرههما صلى اهلل عليه وسلم على ذلك حىت كايا مها تركا بعد بأ
وهذا أوىل األمرين  :قال .خدع عتيبة عن حقه، وسلم هلم عليه السلم حق من طاب يفسا عن حقه

بعمر عنديا يف السواد وفتوحه إن كان عنوة ال ينبغي أن يكون قسم إال عن أمر عمر لكرب قدره، ولو 
كان له منه يفوت عليه ما ايبغى أن يغيب عنه قسمه ثالث سنني، ولو كان القسم ليس ملن قسم له ما 

وهكذا صنع صلى اهلل عليه وسلم  .كيف كان -واهلل أعلم -عوض ولكان عليهم أن يردوا الغلة
يف خيرب وبين قريظة ملن أوجف عليها أربعة أمخاس واخلمس ألهله، فمن طاب يفسا عن حقه فجائز 



ة، وحيث يرى لإلمام يظرا للمسلمني أن جيعلوا وقفا عليهم تقسم غلته فيهم على أهل الفيء والصدق
اإلمام ومن مل يطب يفسا فهو أحق مباله، وأي أرض فتحت صلحا على أن أرضها ألهلها يؤدون فيها 

خراجا فليس ألحد أخذها من أيديهم، وما أخذ من خراجها فهو ألهل الفيء دون أهل الصدقات أليه 
ان من مشرك فقد ملك يفء من مال مشرك، وإمنا فرق بني هذه املسألة واملسألة قبلها أن ذلك وإن ك

املسلمون رقبة األرض أفليس حبرام أن يأخذ منه صاحب صدقة وال صاحب يفء وال غين وال فقري أليه 
وال بأس أن يكتري املسلم من أرض الصلح كما يكتري  ?كالصدقة املوقوفة يأخذها من وقفت عليه

ملسلم أن يؤدي اخلراج وال ال ينبغي  :دواهبم، واحلديث الذي جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
  .ملشرك أن يدخل املسجد احلرام إمنا هو خراج اجلزية وهذا كراء

  
 باب األسري يؤخذ عليه العهد أن ال يهرب، أو على الفداء  

وإذا أسر املسلم فأحلفه املشركون على أن ال خيرج من بالدهم إال أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يسعه أن يقيم وميينه ميني مكره، وليس له أن يغتاهلم يف أمواهلم وأيفسهم ألهنم إذا  خيلوه فله أن خيرج ال

أمنوه فهم يف أمان منه، ولو حلف وهو مطلق كفر، ولو خلوه على فداء إىل وقت فإن مل يفعل عاد إىل 
 يعطيهم منه أسرهم فال يعود وال يدعه اإلمام أن يعود، ولو امتنعوا من ختليته إال على مال يعطيهموه فال

شيئا أليه مال أكرهوه على دفعته بغري حق، ولو أعطامهوه على شيء أخذه منهم مل حيل له إال أداؤه 
  .وإذا قدم ليقتل مل جيزله من ماله إال الثلث :قال .إليهم إمنا أطرح عنه ما استكره عليه

  
 باب إظهار دين النيب على األديان كلها  

 من كتاب اجلزية   
 

 2458 :صفحة 
 
 .ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون    :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك   :وروي مسندا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
ى كتاب النيب وملا أت :قال .قيصر فال قيصر بعده، والذي يفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهلل  



وحفظنا  :قال .ميزق ملكه    :صلى اهلل عليه وسلم إىل كسرى مزقه فقال صلى اهلل عليه وسلم
قال الشافعي  .يثبت ملكه    :أن قيصر أكرم كتابه ووضعه يف مسك فقال صلى اهلل عليه وسلم

و بكر الشام على ووعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس فتح فارس والشام، فأغزى أب :رمحه اهلل
ثقة من فتحها لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ففتح بعضها ومت فتحها يف زمن عمر، وفتح عمر رضي 

فقد أظهر اهلل دين يبيه صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اهلل عنه العراق وفارس
من األديان فباطل، وأظهره بأن مجاع الشرك على سائر األديان بأن أبان لكل من تبعه أيه احلق وما خاهلل 

دينان دين أهل الكتاب ودين أميني، فقهر النيب صلى اهلل عليه وسلم األميني حىت دايوا اإلسالم طوعا 
وكرها، وقتل من أهل الكتاب وسىب حىت دان بعضهم باإلسالم وأعطى بعض اجلزية صاغرين وجرى 

ويقال ويظهر  :قال .ا ظهوره على الدين كلهفهذ :قال .عليهم حكمه صلى اهلل عليه وسلم
وكايت قريش تنتاب الشام  :قال .دينه على سائر األديان حىت ال يدان هلل إال به وذلك مىت شاء اهلل

ايتيابا كثريا وكان كثري من معاشهم منه وتأيت العراق، فلما دخلت يف اإلسالم ذكرت للنيب صلى اهلل 
ا بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت يف اإلسالم عليه وسلم خوفها من ايقطاع معاشه

إذا هلك كسرى فال   :مع خالف ملك الشام والعراق ألهل اإلسالم، فقال صلى اهلل عليه وسلم
إذا هلك قيصر فال   :قال .فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده .كسرى بعده  

بعده، وأجاهبم عليه الصالة والسالم على حنو ما قالوا وكان  قيصر بعده  فلم يكن بأرض الشام قيصر
وقال  .وقطع اهلل األكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بعده بالشام .كما قال عليه السالم

يثبت ملكه فيثبت له ملكه ببالد الروم إىل اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا متفق  :يف قيصر
  .يصدق بعضه بعضا

  
 ب خمتصر اجلامع من كتاب اجلزية كتا 

وما دخل فيه من اختالف األحاديث ومن كتاب الواقدي واختالف األوزاعي وأيب حنيفة رمحة اهلل  
 عليهم 

 باب من يلحق بأهل الكتاب  



ايتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث اهلل حممدا صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لقرآن فدايت دين أهل الكتاب، فأخذ عليه الصالة والسالم اجلزية من أكيدر دومة، وهو وينزل عليه ا

رجل يقال إيه من غسان أو من كندة ومن أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل جنران وفيهم عرب، 
فدل ما وصفت أن اجلزية ليست على األحساب وإمنا هي على األديان، وكان أهل الكتاب املشهور 

العامة أهل التوراة من اليهود واإلجنيل من النصارى وكايوا من بين إسرائيل، وأحطنا بأن اهلل تعاىل عنده 
أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم الذي   :أيزل كتبا غري التوراة واإلجنيل والفرقان بقوله تعاىل

فأما قول  :قال .ملشهوروإيه لفي زبر األولني  فأخرب أن له كتابا سوى هذا ا  :وىف  وقال تعاىل
أيب يوسف ال تؤخذ اجلزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص، ولوال أن يأمث بتمين باطل لوددياه 

كما قال وأن ال جيري على عريب صغار، ولكن اهلل أجل يف أعيننا من أن حنب غري ما حكم اهلل به 
خالفوا اليهود والنصارى يف بعض واجملوس أهل كتاب دايوا بغري دين أهل األوثان و :قال .تعاىل

دينهم كما خالفت اليهود والنصارى يف بعض دينهم، وكايت اجملوس يف طرف من األرض ال يعرف 
السلف من أهل احلجاز من دينهم ما يعرفون من دين اليهود والنصارى حىت عرفوه، وأن النيب صلى اهلل 

هم أهل كتاب بدلوا   :ضي اهلل عنهوقال علي بن أيب طالب ر .عليه وسلم أخذها من جموس هجر
قال الشافعي رمحه  .فأصبحوا وقد أسرى بكتاهبم، وأخذها منهم أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما  

والصابئون والسامرة مثلهم يؤخذ من مجيعهم اجلزية، وال تؤخذ اجلزية من أهل األوثان وال ممن  :اهلل
  .عبد ما استحسن من غري هل الكتاب

  
 ة علي أهل الكتاب والضيافة وما هلم وعليهم باب اجلزي 
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أمر اهلل تعاىل بقتال املشركني من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

والصغار أن تؤخذ منهم اجلزية وجتري عليهم أحكام اإلسالم، وال  :اجلزية عن يد وهو صاغرون، قال
اهلل عليه وسلم صاحل أحدا على أقل من دينار، فمن أعطى منهم اجلزية غنيا كان أو فقريا يعلم النيب صلى 



 .يف كل سنة قبل منه ومل يزد عليه، ومل يقبل منه أقل من دينار من غين وال فقري فإن زادوا قبل منهم

ل أصح واألو :قال املزين .وقال يف كتاب السري ما يدل على أيه ال جزية على فقري حىت يستغين
ويضيف املوسر  :وإن صاحلوا على ضيافة ما وظفت ثالثا، قال .عندي يف أصله وأوىل عندي بقوله

كذا والوسط كذا ويسمى ما يطعموهنم خبز كذا وأدم كذا، ويعلفون ثواهبم من التنب والشعري كذا، 
فيما يكن من  ويضيف من مر به من واحد إىل كذا وأين ينزلوهنم من فضول منازهلم أو يف كنائسهم أو

حر وبرد، وال يؤخذ من امرأة وال جمنون حىت يفيق، وال مملوك حىت يعتق، وال صيب حىت ينبت الشعر 
حتت ثيابه أو حيتلم أو يبلغ مخس عشرة سنة فيلزمه اجلزية كأصحابه، وتؤخذ من الشيخ الفاين والزمن، 

فجزيته جزية أبيه ألن األب هو الذي ومن بلغ وأمه يصرايية وأبوه جموسي أو أمه جموسية وأبوه يصراين 
عليه اجلزية لست أيظر إىل غري ذلك، فأيهم أفلس أو مات فاإلمام غرمي يضرب مع غرمائه، وإن أسلم 
وقد مضى بعض السنة أخذ منه بقدر ما مضى منها، ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب اهلل تعاىل أو 

بغي أو زىن مبسلمة أو أصاهبا باسم يكاح أو فنت مسلما حممدا صلى اهلل عليه وسلم أو دين اهلل مبا ال ين
عن دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل احلرب بداللة على املسلمني أو آوى عينا هلم فقد يقض عهده 

وأحل دمه وبرئت منه ذمة اهلل تعاىل وذمة رسوله عليه الصالة والسالم، ويشترط عليهم أن ال يسمعوا 
م يف عزير واملسيح، وال يسمعوهنم ضرب ياقوس وإن فعلوا عزروا وال يبلغ هبم املسلمني شركهم وقوهل

احلد، وال حيدثوا يف أمصار اإلسالم كنيسة وال جممعا لصالهتم، وال يظهروا فيها محل مخر وال إدخال 
ني خنزير، وال حيدثون بناء يتطولون به بناء املسلمني، وأن يفرقوا بني هيئتهم يف امللبس واملركب وب

هيئات املسلمني، وأن يعقدوا الزيايري على أوساطهم، وال يدخلوا مسجدا وال يسقوا مسلما مخرا وال 
يطعموه خنزيرا، فإن كايوا يف قرية ميلكوهنا منفردين مل يتعرض هلم يف مخرهم وخنازيرهم ورفع بنياهنم، 

للمسلمني هدم ذلك وتركوا  وإن كان هلم مبصر املسلمني كنيسة أو بناء طائل لبناء املسلمني مل يكن
على ما وجدوا ومنعوا إحداث مثله وهذا إذا كان املصر للمسلمني أحيوه أو فتحوه عنوة، وشرط هذا 
على أهل الذمة وإن كايوا فتحوا بالدهم على صلح منهم على تركهم ذلك خلوا وإياه، وال جيوز أن 

تب اإلمام أمساءهم وحالهم يف ديوان ويعرف يصاحلوا على أن ينزلوا بالد اإلسالم حيدثوا فيه ذلك، ويك
عليهم عرفاء ال يبلغ منهم مولود وال يدخل فيهم أحد من غريهم إال رفعه إليه، وإذا أشكل عليه 

صلحهم بعث يف كل بالد فجمع البالغون منهم مث يسألون عن صلحهم، فمن أقر بأقل اجلزية قبل منه 



ام أن يصاحل أحدا منهم على أن يسكن احلجاز حبال، وال يبني ومن أقر بزيادة مل يلزمه غريها، وليس لإلم
أن حيرم أن مير ذمي باحلجاز مارا ال يقيم هبا أكثر من ثالث ليال وذلك مقام مسافر الحتمال أمر النيب 

وإن   :صلى اهلل عليه وسلم بإجالئهم عنها أن ال يسكنوها، وال بأس أن يدخلها الرسل لقوله تعاىل
ولوال أن عمر رضي اهلل عنه أجل من قدم املدينة منهم تاجرا  . استجارك  اآليةأحد من املشركني

ثالثة أيام ال يقيم فيها بعد ثالث لرأيت أن ال يصاحلوا على أن ال يدخلوها حبال، وال يتركوا يدخلوهنا 
رب إال بصلح كما كان عمر رضي اهلل عنه يأخذ من أمواهلم إذا دخلوا املدينة، وال يترك أهل احل

يدخلون بالد اإلسالم جتارا، فإن دخلوا بغري أمان وال رسالة غنموا، فإن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن 
يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ، فإن مل يكن شرط عليهم مل يؤخذ منهم شيء وسواء كايوا 

يف بالد املسلمني إىل يعشرون املسلمني إذا دخلوا بالدهم أو خيمسوهنم أو ال يعرضون هلم، وإذا اجتروا 
أفق من اآلفاق مل يؤخذ منهم يف السنة إال مرة كاجلزية، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أيه كتب أن 

يؤخذ مما ظهر من أمواهلم وأموال املسلمني وأن يكتب هلم براءة إىل مثله من احلول، ولوال أن عمر 
 رضي  
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ويؤخذ منهم ما  :قال .ومل يبلغنا أيه أخذ من أحد يف سنة إال مرةاهلل عنه أخذه منهم ما أخذياه   

أخذ عمر من املسلمني ربع العشر ومن أهل الذمة يصف العشر ومن أهل احلرب العشر اتباعا له على ما 
قد روى الشافعي رمحه اهلل عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من  :قال املزين رمحه اهلل .أخذ

يه أخذ من النبط من احلنطة والزيت يصف العشر يريد بذلك أن يكثر احلمل حديث صحيح اإلسناد أ
وحيدد  :قال .قال الشافعي وال أحسبه أخذ ذلك منهم إال بشرط .إىل املدينة ومن القطنية العشر

اإلمام بينه وبينهم يف جتاراهتم ما يبني له وهلم وللعامة ليأخذهم به الوالة، وأما احلرم فال يدخله منهم 
د حبال كان له هبا مال أو مل يكن، وخيرج اإلمام منه إىل الرسل، ومن كان هبا منهم مريضا أو مات أح

وروى أيه مسع عال عددا من أهل املغازي يروون أن النيب صلى اهلل عليه  .أخرج ميتا ومل يدفن هبا
أخذياه ومل  له عنه أخذه منهم ما.ال جيتمع مسلم ومشرك يف احلرم بعد عامهم هذا    :وسلم قال



ويؤخذ منهم ما أخذ عمر من املسلمني ربع العشر  :قال .يبلغنا أيه أخذ من أحد يف سنة إال مرة
 :قال املزين رمحه اهلل .ومن أهل الذمة يصف العشر ومن أهل احلرب العشر اتباعا له على ما أخذ

إلسناد أيه أخذ من قد روى الشافعي رمحه اهلل عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من حديث صحيح ا
قال  .النبط من احلنطة والزيت يصف العشر يريد بذلك أن يكثر احلمل إىل املدينة ومن القطنية العشر

وحيدد اإلمام بينه وبينهم يف جتاراهتم ما يبني  :قال .الشافعي وال أحسبه أخذ ذلك منهم إال بشرط
منهم أحد حبال كان له هبا مال أو مل يكن،  له وهلم وللعامة ليأخذهم به الوالة، وأما احلرم فال يدخله

وروى أيه  .وخيرج اإلمام منه إىل الرسل، ومن كان هبا منهم مريضا أو مات أخرج ميتا ومل يدفن هبا
ال جيتمع مسلم ومشرك   :مسع عال عددا من أهل املغازي يروون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

  .يف احلرم بعد عامهم هذا  
  
 يصارى العرب تضعف عليهم الصدقة ومسلك اجلزية  باب يف 

اختلفت األخبار عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف يصارى العرب من  :قال الشافعي رمحه اهلل 
تنوخ وهبراء وبين تغلب، فروى عنه أيه صاحلهم على أن يضعف عليهم اجلزية وال يكرهوا على غري 

حنن عرب ال يؤدي ما يؤدي  :مهم عمر على اجلزية فقالوادينهم وهكذا حفظ أهل املغازي، قالوا را
 :فقال عمر رضي اهلل عنه -يعنون الصدقة -العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض

فزد ما شئت هبذا االسم ال باسم اجلزية فراضاهم على أن  :فقالوا .ال، هذا فرض على املسلمني
فايظر إىل مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم فإذا ضعفها عليهم  :قال .يضعف عليهم الصدقة

وما أصابوا من معادن بالدهم وركازها، وكل أمر أخذ فيه من مسلم مخس فخذ مخسني أو عشر فخذ 
عشرين أو يصف عشر فخذ عشرا أو ربع عشر فخذ يصف عشر وكذلك ماشيتهم خذ الضعف منها، 

ه يصارى العرب وأهل دينهم وإن كايوا وكل ما أخذ من ذمي عريب فمسلكه مسلك الفيء، وما تتجر ب
  .يهودا تضاعف عليهم فيه الصدقة

  
 باب املهادية علي النظر للمسلمني ويقض ما ال جيوز من الصلح  
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 -وأرجو أن ال ينزهلا اهلل هبم -إن يزلت باملسلمني يازلة بقوة عدو عليهم :قال الشافعي رمحه اهلل  

النظر للمسلمني إىل مدة يرجو إليها القوة عليهم ال جتاوز مدة أهل احلديبية اليت هادهنم اإلمام على 
هادهنم عليها عليه الصالة والسالم وهي عشر سنني، فإن أراد أن يهادن إىل غري مدة على أيه مىت بدا له 

ملا قوي يقض اهلدية فجائز، وإن كان قويا على العدو مل يهادهنم أكثر من أربعة أشهر لقوله تعاىل 
وجعل النيب صلى اهلل عليه  .براءة من اهلل ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني  اآلية  :اإلسالم

وسلم لصفوان بعد فتح مكة بسنني أربعة أشهر ال أعلمه زاد أحد بعد قوة اإلسالم عليها، وال جيوز أن 
يقيم هبا سنة بغري جزية، وال جيوز أن يؤمن الرسول واملستأمن إال بقدر ما يبلغان حاجتهما، وال جيوز أن 

يهادهنم على أن يعطيهم املسلمون شيئا حبال ألن القتل للمسلمني شهادة، وأن اإلسالم أعز من أن يعطي 
مشرك على أن يكف عن أهله ألن أهله قاتلني ومقتولني ظاهرون على احلق إال يف حال خيافون 

فال بأس ألن هذا موضع ضرورة، وإن صاحلهم اإلمام االصطالم فيعطون من أمواهلم أو يفتدى مأسورا 
على ما ال جيوز فالطاعة يقضه كما صنع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النساء وقد أعطى املشركني فيهن 
ما أعطاهم يف الرجال ومل يستثن، فجاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط مسلمة مهاجرة فجاء أخواها 

أخرب أن اهلل منع الصلح يف النساء وحكم فيهن غري حكمه يف الرجال، وهبذا قلنا يطلباهنا فمنعها منهما و
لو أعطى اإلمام قوما من املشركني األمان على أسري يف أيديهم من املسلمني أو مال مث جاؤوه مل حيل له 

ل إىل إال يزعه منهم بال عوض، وإن ذهب ذاهب إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رد أبا جندل بن سهي
أهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصهم على سالمتهم  :أبيه وعياش بن أيب ربيعة إىل أهله قيل له

ولعلهم يقوهنم بأيفسهم مما يؤذيهم فضال عن أن يكويوا متهمني على أن ينالوهم بتلف أو عذاب وإمنا 
يف إكراههم، أو ال ترى يقموا منهم دينهم فكايوا يشحمون عليهم بترك دينهم كرها وقد وضع اهلل املأمث 

أن النساء إذا أريد هبن الفتنة ضعفن ومل يفهمن فهم الرجال وكان التقية تسعهن وكان فيهن أن يصيبهن 
وإن جاءتنا امرأة مهادية أو مسلمة من دار احلرب إىل موضع  :قال ?أزواجهن وهن حرام عليهن

 :أحدمها .زوجها ففيها قوالن اإلمام فجاء سوى زوجها يف طلبها منع منها بال عوض، وإن جاء

ال يعطى، وقال يف آخر اجلواب وأشبهها أن ال  :واآلخر .يعطى ما أيفق وهو ما دفع إليها من املهر



هذا أشبه باحلق عندي وليس ألحد أن يعقد هذا العقد إال اخلليفة أو  :قال املزين .يعطوا عوضا
لفاء إيفاذه، وال بأس أن يصاحلهم على خرج رجل بأمره أليه يلي األموال كلها وعلى من بعده من اخل

  .على أراضيهم يكون يف أمواهلم مضمويا كاجلزية، وال جيوز عشور ما زرعوا أليه جمهول
  
 باب تبديل أهل الذمة دينهم  

قال الشافعي أصل مما أبين عليه أن اجلزية ال تقبل من أحد دان دين كتايب إال أن يكون آباؤه دايوا به  
الفرقان، فال تقبل ممن بدل يهودية بنصرايية أو يصرايية مبجوسية أو جموسية بنصرايية أو بغري قبل يزول 

اإلسالم، وإمنا أذن اهلل بأخذ اجلزية منهم على ما دايوا به قبل حممد عليه الصالة والسالم وذلك خالف 
رج من بالد اإلسالم مبا له ما أحدثوا من الدين بعده، فإن أقام على ما كان عليه وإال يبذ إليه عهده وأخ

قد قال يف كتاب  :قال املزين رمحه اهلل .وصار حربا، ومن بدل دينه من كتابية مل حيل يكاحها
إذا بدلت بدين حيل يكاح أهله فهي حالل وهذا عندي  :النكاح وقال يف كتاب الصيد والذبائح

فمن دان منهم دين أهل  :ومن يتوهلم منكم فإيه منهم  قال املزين  :وقال ابن عباس .أشبه
  .الكتاب قبل يزول الفرقان وبعده سواء عندي يف القياس وباهلل التوفيق

  
 باب يقض العهد  
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وإذا يقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو مجاعة منهم فلم خيالفوا الناقض   :قال الشافعي رمحه اهلل  

ون إىل اإلمام أهنم على صلحهم فلإلمام غزوهم وقتل بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال بالدهم أو يرسل
مقاتلتهم وسيب فراريهم وغنيمة أمواهلم، وهكذا فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ببين قريظة، عقد عليهم 

صاحبهم فنقض ومل يفارقوه وليس كلهم أشرك يف املعوية على النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه 
رق الناقض إال يفر منهم، وأعان على خزاعة وهم يف عقد النيب صلى اهلل ولكن كلهم لزم حصنه فلم يفا

عليه وسلم ثالثة يفر من قريش فشهدوا قتاهلم، فغزا النيب صلى اهلل عليه وسلم قريشا عام الفتح بغدر 



ومىت ظهر من مهاديني ما يدل  :قال .ثالثة يفر منهم وتركهم معوية خزاعة وإيوائهم من قاتلها
وإما من قوم خياية    :قال اهلل تعاىل .م يبذ إليهم عهدهم وأبلغهم مأمنهم مث هم حربعلى خيايته

  .اآلية
  
 باب احلكم يف املهاديني واملعاهدين  

مل أعلم خمالفا  :وما أتلف من مخرهم وخنازيرهم وما حيل منهم وما يرد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 عليه وسلم ملا يزل املدينة وادع يهود كافة على غري جزية، وأن من أهل العلم بالسري أن النيب صلى اهلل

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  إمنا يزلت فيهم، ومل يقروا أن جيري   :قول اهلل عز وجل
  :يزلت يف اليهوديني اللذين زييا وهذا أشبه بقول اهلل عز وجل :وقال بعضهم .عليهم احلكم

وليس لإلمام اخليار يف أحد من املعاهدين الذين  :قال .وراة  اآليةوكيف حيكمويك وعندهم الت
وهم   :جيري عليهم احلكم إذا جاءوه يف حد اهلل تعاىل، وعليه أن يقيمه ملا وصفت من قول اهلل تعاىل

ال حيدون وأرفعهم إىل  :هذا أشبه من قوله يف كتاب احلدود :قال املزين رمحه اهلل .صاغرون  
وما كايوا يدينون به فال جيوز حكمنا عليهم بإبطاله، وما  :الشافعي رمحه اهلل قال .أهل دينهم

وال يكشفون عن شيء مما  :قال .أحدثوا مما ليس جبائز يف دينهم وله حكم عنديا أمضي عليهم
استحلوه مما مل يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن غريهم، وإن جاءت امرأة رجل منهم 

ا أو آىل منها حكمت عليه حكمي على املسلمني، وأمرته يف الظهار أن ال يقرهبا حىت تستعدي بأيه طلقه
يكفر رقبة مؤمنة كما يؤدي الواجب من حد وجرح وأرش وإن مل يكفر عنه وأيفذ عتقه وال أفسخ 
يكاحه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم عفا عن عقد ما جيوز أن يستأيف ورد ما جاوز العدد إال أن 

وا وهي يف عدة فنفسخه، وهكذا كل ما قبض من ربا أو مثن مخر أو خنزير مث أسلما أو أحدمها يتحاكم
 :عفي عنه، ومن أراق هلم مخرا أو قتل هلم خنزيرا مل يضمن ألن ذلك حرام وال مثن حملرم، فإن قيل

ا حرم اهلل يعم وعلى الشرك باهلل وقد أخرب اهلل تعاىل أهنم ال حيرمون م :قيل ?فأيت تقرهم على ذلك
وإذا كسر هلم صليب من ذهب مل يكن فيه غرم،  :قال .ورسوله فهو حرام ال مثن له وإن استحلوه

وإن كان من عود وكان إذا فرق صلح لغري الصليب فما يقص الكسر العود، وكذلك الطنبور واملزمار، 
وأكره أن يكري يفسه  وجيوز للنصراين أن يقارض املسلم وأكره للمسلم أن يقارض النصراين أو يشاركه



من يصراين وال أفسخه، وإذا اشترى النصراين مصحفا أو دفترا فيه أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم فسخته، ولو أوصى ببناء كنيسة لصالة النصارى فمفسوخ، ولو قال ينزهلا املارة أجزيه وليس يف 

ا بثلثي التوراة واإلجنيل فسخته لتبديلهم قال بنائها معصية إال بأن تبىن لصالة النصارى، ولو قال اكتبو
  .فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم    :اهلل تعاىل

  
 كتاب الصيد والذبائح  

 إمالء يف كتاب أشهب وىف اختالف أيب حنيفة وأهل املدينة  

 باب صفة الصائد يف كلب وغريه وما حيل من الصيد وما حيرم  
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كل معلم من كلب وفهر ومنر وغريها من الوحش وكان إذا أشلى استشلى  :فعي رمحه اهللقال الشا  

وإذا أخذ حبس ومل يأكل فإيه إذا فعل هذا مرة بعد مرة فهو معلم، وإذا قتل فكل ما مل يأكل فإن أكل 
ى وذكر الشعيب عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه أيه مسع النيب صل .فال تأكل فإمنا أمسك على يفسه

وإذا مجع البازي أو الصقر أو العقاب أو  :قال .فإذا أكل فال تأكل    :اهلل عليه وسلم يقول
غريها مما يصيد أن يدعى فيجيب ويشلى فيطري ويأخذ فيحبس مرة بعد مره فهو معلم، فإن قتل فكل 

زي ليس البازي كالكلب ألن البا :رمحه اهلل :قال املزين .وإذا أكل ففي القياس أيه كالكلب
وصفه إمنا يعلم بالطعم وبه يأخذ الصيد والكلب يؤدب على ترك الطعم والكلب يضرب أدبا وال ميكن 

ذلك يف الطري فهما خمتلفان فيؤكل ما قتل البازي ألن أكل، وال يؤكل ما قتل الكلب إذا أكل لنهي النيب 
هلل تعاىل فإن يسي وإذا أرسل أحببت له أن يسمي ا :قال الشافعي .صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك

فال بأس ألن املسلم يذبح على اسم اهلل، ولو أرسل مسلم وجموسي كلبني متفرقني أو طائرين أو سهمني 
فقتال فال يؤكل، وإذا رمى أو أرسل كلبه على الصيد فوجده قتيال فاخلرب عن ابن عباس والقياس أن ال 

وما  .ما أصميت ودع ما أمنيتكل  :وقال ابن عباس .يأكله أليه ميكن أن يكون قتله غريه
ما غاب عنك فقتله إال أن يبلغ منه مبلغ الذبح فال  :هو ما قتله وأيت تراه، وما أمنيت :أصميت



وإذا أدرك الصيد ومل يبلغ سالحه أو معلمه ما يبلغ الذبح فأمكنه أن يذحبه فلم  .يضره ما حدث بعده
 ميكنك أن تذحبه ومعك ما يذكيه به ومل تفرط يفعل فال يأكل كان معه ما يذبح به أو مل يكن، فإن مل

حىت مات فكل، ولو أرسل كلبه أو سهمه ومسى اهلل تعاىل وهو يرى صيدا فأصاب غريه فال بأس بأكله 
من قبل أيه رأى صيدا ويواه وإن أصاب غريه، وإن أرسله وال يرى صيدا ويوى فال يأكل وال تعمل النية 

إال ما يواه بعينه لكان العلم حييط أن لو أرسل سهما على مائة ظيب  إال مع عني ترى، ولو كان ال جيوز
أو كلبا فأصاب واحدا فالواحد املصاب غري منوي بعينه، ولو خرج الكلب إىل الصيد من غري إرسال 

صاحبه فزجره فايزجر وأشاله فاستشلى فأخذ وقتل أكل، وإن مل حيدث غري األمر األول فال يأكل 
ه أو غريه ممن جتوز ذكاته، وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتني أكل وإن كايت وسواء استشاله صاحب

إحدى القطعني أقل من األخرى، ولو قطع منه يدا أو رجال أو أذيا أو شيئا ميكن لو مل يزد على ذلك أن 
يعيش بعده ساعة أو مدة أكثر منها مث قتله بعد برميته أكل كل ما كان ثابتا فيه من أعضائه، ومل يأكل 

العضو الذي بان وفيه احلياة أليه عضو مقطوع من حي وحيي بعد قطعه، ولو مات من قطع األول 
وال بأس أن يصيد املسلم بكلب اجملوسي وال جيوز أكل ما  .أكلهما معا ألن ذكاة بعضه ذكاة لكله

 أرى صاد اجملوسي بكلب مسلم ألن احلكم حكم املرسل وإمنا الكلب أداة، وأي أبويه كان جموسيا فال
وال ينكح إن كايت جارية وليست كالصغرية يسلم أحد  :وقال يف كتاب النكاح .تؤكل ذبيحته

أبويها ألن اإلسالم ال يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك، وال يؤكل ما قتلته األحبولة كان فيها 
ه من ما كان مقدورا علي :والذكاة وجهان أحدمها .سالح أو مل يكن ألهنا ذكاة بغري فعل أحد

إيسي أو وحشي مل حيل إال بأن يذكى، وما كان ممتنعا من وحشي أو إيسي فما قدرت به عليه من 
ما أهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه   :وقال صلى اهلل عليه وسلم .الرمي أو السالح فهو به ذكي

النيب  فكلوه إال ما كان من سن أو ظفر  ألن السن عظم من اإليسان والظفر مدى احلبش، وثبت عن
وملا كان الوحشي  :قال .صلى اهلل عليه وسلم أيه جعل ذكاة اإليسي مثل ذكاة الوحشي إذا امتنع

حيل بالعقر ما كان ممتنعا فإذا قدر عليه مل حيل إال مبا حيل به اإليسي كان كذلك اإليسي إذا صار 
كالصيد، ولو رمى  ولو وقع بعري يف بئر وطعن فهو :قال .كالوحشي ممتنعا حل مبا حيل به الوحشي

صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي األخر قيمته باحلال اليت 
معىن قول الشافعي عندي يف ذلك أيه إمنا يغرم  :قال املزين رمحه اهلل .رماه هبا مكسورا أو مقطوعا



أيه قتله دون جرح اجلناح، ولو كان  قيمته مقطوعا أليه رماه فقطع رأسه أو بلغ من مقاتله ما يعلم
جرحا كاجلرح األول مث أخذه ربه فمات يف يديه فقد مات من جرحني فعلى الثاين قيمة جرحه مقطوع 

 اجلناح األول  
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ولو كان  :قال .ويصف قيمته جمروحا جرحني ألن قتله مقطوع اجلناحني من فعله وفعل مالكه  

يطري إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة مث رماه الثاين فأثبته كان للثاين، ولو رماه ممتنعا بعد رمية األول 
ينبغي أن  :رمحه اهلل :قال املزين .األول هبذه احلال فقتله ضمن قيمته للثاين أليه صار له دويه

، ولو رماه يكون قيمته جمروحا اجلرحني األولني يف قياس قوله، ولو رمياه معا فقتاله كان بينهما يصفني
األول ورماه الثاين ومل مير أبلغ به األول أن يكون ممتنعا أو غري ممتنع جعلناه بينهما يصفني، ولو رمى 
طائرا فجرحه مث سقط إىل األرض فأصبناه ميتا مل يدر أمات يف اهلواء أم بعد ما صار إىل األرض أكل 

ا حرم كل طائر رمي فوقع فمات، ولكنه أليه ال يوصل إىل أن يكون مأخوذا إال بالوقوع، ولو حرم هذ
لو وقع على جبل فتردى عنه كان مترديا ال يؤكل إال أن تكون الرمية قد قطعت رأسه أو ذحبته أو 

قطعته باثنتني فيعلم أيه مل يترد إال مذكى، وال يؤكل ما قتله الرمي إال ما خرق برقته أو قطع حبده، فأما 
أن ال يؤكل  :أحدمها .اجلوارح فقتلته ومل تدمه احتمل معنيني ما جرح بثقله فهو وقيذة، وما يالته

األول أوالمها به  :قال املزين .أيه حل :واآلخر .من اجلوارح    :حىت جيرح قال اهلل تعاىل
ولو رمى شخصا  :قال الشافعي رمحه اهلل .قياسا على رامي الصيد أو ضاربه ال يؤكل إال أن جيرحه

أكله ما رأيته حمرما كما لو أخطأ شاة فذحبها ال يريدها وكما لو ذحبها  حيسبه حجرا فأصاب صيدا فلو
وهو يراها خشبة لينة، ومن أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غريه فهو لألول وكل ما أصابه حالل يف غري 

حرم مما يكون مبكة من محامها وغريه فال بأس إمنا مننع حبرمه بغريه من حرم أو إحرام، ولو حتول من 
ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل .إىل برج فأخذه كان عليه رده، ولو أصاب ظبيا مقرطا فهو لغريهبرج 

شق السبع بطن شاة فوصل إىل معاها ما يستيقن أهنا إن مل تذك ماتت فذكيت فال بأس بأكلها لقول اهلل 
رمحه  :ينقال املز .والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم  والذكاة جائزة بالقرآن  :عز وجل



وأعرف من قوله أهنا ال تؤكل إذا بلغ هبا ما ال بقاء حلياهتا إال حياة املذكى وهو قول املدييني  :اهلل
وهو عندي أقيس ألين وجدت الشاة متوت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم، فلما وجدت الذي 

القياس إذا أوجب السبع  أوجب الذبح موهتا وحتليلها ال يبدهلا أكل السبع هلا وال يرد هبا كان ذلك يف
موهتا وحترميها مل يبدهلا الذبح هلا، وال أعلم خالفا أن سبعا لو قطع ما يقطع املذكي من أسفل حلقها أو 

أعاله مث ذحبت من حيث مل يقطع السبع من حلقها أهنا ميتة، ولو سبق الذابح مث قطع السبع حيث مل 
ولو أدرك الصيد  :وقد قال الشافعي .قلت دليل يقطع الذابح من حلقها أهنا ذكية ويف هذا على ما

 :قال املزين رمحه اهلل .ومل يبلغ سالحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذحبه فلم يفعل فال يأكل

ودليل آخر من قوله قال يف  :قال املزين رمحه اهلل .ويف هذا دليل أيه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل
رجل ومريئه أو قطع حشوته فأباهنا من جوفه أو صريه يف حال لو قطع حلقوم  :كتاب الديات

فهذه أدلة على ما  :قال املزين رمحه اهلل .املذبوح مث ضرب آخر عنقه فاألول قاتل دون اآلخر
قال الشافعي رمحه اهلل  .وصفت من قوله الذي هو أصح يف القياس من قوله اآلخر وباهلل التوفيق

اء من حوت أو غريه فأخذه مكايه، ولو كان شيئا تطول حياته فذحبه وكل ما كان يعيش يف امل :تعاىل
الستعجال موته ما كرهته وسواء من أخذه من جموسي أو وثين ال ذكاة له، وسواء ما لفظه البحر وطفا 

  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أكل أبو أيوب مسكا طافيا وقال .من ميتته أو أخذ حيا

وقال  .الكبد والطحال -أحسبه قال -دمان  امليتتان احلوت واجلراد، والدمانأحلت لنا ميتتان و
أحل لكم صيد البحر   :صلى اهلل عليه وسلم  هو الطهور ماؤه احلل ميتته  وقال اهلل جل ثناؤه

وطعامه متاعا لكم وللسيارة  وهذا عموم فمن خص منه شيئا فاملخصوص ال جيوز عند أهل العلم إال 
ولو جاز أن حيرم احلوت وهو  :قال املزين رمحه اهلل .ع الذين ال جيهلون ما أراد اهللبسنة أو إمجا

يصف قيمته .ذكي أليه طفا جلاز أن حيرم املذكي من الغنم إذا طفا ويف ذلك دليل، وباهلل التوفيق
ولو كان ممتنعا بعد رمية  :قال .جمروحا جرحني ألن قتله مقطوع اجلناحني من فعله وفعل مالكه

ألول يطري إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة مث رماه الثاين فأثبته كان للثاين، ولو رماه األول هبذه ا
ينبغي أن يكون قيمته  :رمحه اهلل :قال املزين .احلال فقتله ضمن قيمته للثاين أليه صار له دويه

يصفني، ولو رماه األول ورماه جمروحا اجلرحني األولني يف قياس قوله، ولو رمياه معا فقتاله كان بينهما 
الثاين ومل مير أبلغ به األول أن يكون ممتنعا أو غري ممتنع جعلناه بينهما يصفني، ولو رمى طائرا فجرحه مث 



سقط إىل األرض فأصبناه ميتا مل يدر أمات يف اهلواء أم بعد ما صار إىل األرض أكل أليه ال يوصل إىل 
رم هذا حرم كل طائر رمي فوقع فمات، ولكنه لو وقع على جبل أن يكون مأخوذا إال بالوقوع، ولو ح

فتردى عنه كان مترديا ال يؤكل إال أن تكون الرمية قد قطعت رأسه أو ذحبته أو قطعته باثنتني فيعلم أيه 
مل يترد إال مذكى، وال يؤكل ما قتله الرمي إال ما خرق برقته أو قطع حبده، فأما ما جرح بثقله فهو 

أن ال يؤكل حىت جيرح قال اهلل  :أحدمها .يالته اجلوارح فقتلته ومل تدمه احتمل معنينيوقيذة، وما 
األول أوالمها به قياسا على رامي  :قال املزين .أيه حل :واآلخر .من اجلوارح    :تعاىل

ولو رمى شخصا حيسبه حجرا  :قال الشافعي رمحه اهلل .الصيد أو ضاربه ال يؤكل إال أن جيرحه
ا فلو أكله ما رأيته حمرما كما لو أخطأ شاة فذحبها ال يريدها وكما لو ذحبها وهو يراها فأصاب صيد

خشبة لينة، ومن أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غريه فهو لألول وكل ما أصابه حالل يف غري حرم مما 
برج إىل  يكون مبكة من محامها وغريه فال بأس إمنا مننع حبرمه بغريه من حرم أو إحرام، ولو حتول من

ولو شق  :قال الشافعي رمحه اهلل .برج فأخذه كان عليه رده، ولو أصاب ظبيا مقرطا فهو لغريه
السبع بطن شاة فوصل إىل معاها ما يستيقن أهنا إن مل تذك ماتت فذكيت فال بأس بأكلها لقول اهلل عز 

 :رمحه اهلل :املزين قال .والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم  والذكاة جائزة بالقرآن  :وجل

وأعرف من قوله أهنا ال تؤكل إذا بلغ هبا ما ال بقاء حلياهتا إال حياة املذكى وهو قول املدييني وهو عندي 
أقيس ألين وجدت الشاة متوت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم، فلما وجدت الذي أوجب الذبح 

لك يف القياس إذا أوجب السبع موهتا وحترميها مل موهتا وحتليلها ال يبدهلا أكل السبع هلا وال يرد هبا كان ذ
يبدهلا الذبح هلا، وال أعلم خالفا أن سبعا لو قطع ما يقطع املذكي من أسفل حلقها أو أعاله مث ذحبت 
من حيث مل يقطع السبع من حلقها أهنا ميتة، ولو سبق الذابح مث قطع السبع حيث مل يقطع الذابح من 

ولو أدرك الصيد ومل يبلغ سالحه  :وقد قال الشافعي .لى ما قلت دليلحلقها أهنا ذكية ويف هذا ع
ويف هذا دليل  :قال املزين رمحه اهلل .أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذحبه فلم يفعل فال يأكل

 :ودليل آخر من قوله قال يف كتاب الديات :قال املزين رمحه اهلل .أيه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل

لقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأباهنا من جوفه أو صريه يف حال املذبوح مث ضرب آخر لو قطع ح
فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو  :قال املزين رمحه اهلل .عنقه فاألول قاتل دون اآلخر

يف وكل ما كان يعيش  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أصح يف القياس من قوله اآلخر وباهلل التوفيق



املاء من حوت أو غريه فأخذه مكايه، ولو كان شيئا تطول حياته فذحبه الستعجال موته ما كرهته 
 .وسواء من أخذه من جموسي أو وثين ال ذكاة له، وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا

تان ودمان  أحلت لنا ميت  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أكل أبو أيوب مسكا طافيا وقال
وقال صلى اهلل عليه وسلم  هو  .الكبد والطحال -أحسبه قال -امليتتان احلوت واجلراد، والدمان

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة    :الطهور ماؤه احلل ميتته  وقال اهلل جل ثناؤه
إمجاع الذين ال جيهلون  وهذا عموم فمن خص منه شيئا فاملخصوص ال جيوز عند أهل العلم إال بسنة أو

ولو جاز أن حيرم احلوت وهو ذكي أليه طفا جلاز أن حيرم املذكي  :قال املزين رمحه اهلل .ما أراد اهلل
  .من الغنم إذا طفا ويف ذلك دليل، وباهلل التوفيق
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أخربيا إمساعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أيس بن مالك أن  :قال الشافعي رمحه اهلل  

وقال  .وأيا أضحي أيضا بكبشني :وقال أيس .النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يضحي بكبشني
وذبح أبو بردة بن  .ليه وسلم بكبشني أملحنيضحى النيب صلى اهلل ع :أيس يف غري هذا احلديث

ييار قبل أن يذبح النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم األضحى فزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره أن 
إن مل   :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم .ال أجد إال جذعا :يعود لضحية أخرى، فقال أبو بردة

فاحتمل أمره باإلعادة أهنا واجبة، واحتمل على  :رمحه اهلل قال الشافعي .جتد إال جذعا فاذحبه  
إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فال   :معىن أيه إن أراد أن يضحي فلما قال عليه السالم



دل على أهنا غري واجبة، وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما كايا  .ميس من شعره وبشره شيئا  
هذه  :وعن ابن عباس أيه اشترى بدرمهني حلما فقال .ى أهنا واجبةال يضحيان كراهية أن ير

وأمر من أراد أن يضحي أن ال ميس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بداللة  :قال .أضحية ابن عباس 
وروت عائشة أهنا كايت تفتل قالئد هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقلدها هو بيده مث  .السنة

واألضحية سنة  :قال الشافعي رمحه اهلل .عليه شيء أحله اهلل له حىت حنر اهلدي يبعث هبا فلم حيرم
 .تطوع ال حنب تركها وإذا كايت غري فرض، فإذا ضحى الرجل يف بيته فقد وقع مث اسم أضحية

جيوز يف الضحايا اجلذع من الضأن والثين من اإلبل والبقر واملعز وال جيوز دون هذا من السن،  :قال
حب إيل أن يضحى هبا من البقر والبقر من الغنم، والضأن أحب إيل من املعز، والعفراء أحب إيل واإلبل أ

ذلك ومن يعظم شعائر اهلل  استسمان   :من السوداء، وزعم بعض املفسرين أن قول اهلل جل ثناؤه
جها، وال وال جيوز يف الضحايا العوراء البني عورها، وال العرجاء البني عر :قال .اهلدي واستحسايه

املريضة البني مرضها، وال العجفاء اليت ال تنقى، وليس يف القرن يقص فيضحي باجللحاء واملكسورة 
القرن أكرب منها دمي قرهنا أو مل يدم، وال جتزىء اجلرباء أليه مرض يفسد حلمها، وال وقت للذبح يوم 

صالة وقدر خطبتني خفيفتني األضحى إال يف قدر صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك حني حلت ال
 .وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان، فأما صالة من بعده فليس فيها وقت

والذكاة يف احللق واللبة وهي ما ال حياة بعده إذا قطع، وكماهلا بأربع احللقوم واملريء  :قال
ا أريد بفري األوداج ألهنا ال تفرى إال والودجني، وأقل ما جيزئ من الذكاة أن يبني احللقوم واملريء وإمن

والودجان عرقان قد ينسالن من اإليسان والبهيمة مث حييا، وموضع النحر  .بعد قطع احللقوم واملريء
يف االختيار يف السنة يف اللبة، وموضع الذبح يف االختيار يف السنة أسفل جمامع اللحيني، فإذا حنرت بقرة 

الذكاة يف احللق واللبة، وزاد عمر وال تعجلوا األيفس  :ابن عباسقال عمر و .أو ذبح بعري فجائز
وأحب أن ال يذبح املناسك اليت يتقرب هبا إىل اهلل عز وجل إال  :قال .أن تزهق وهنى عن النخع

مسلم، فإن ذبح مشرك حتل ذبيحته أجزأ على كراهييت ملا وصفت، وذبح من أطاق الذبح من امرأة 
حب إيل من ذبح النصراين واليهودي، وال بأس بذبيحة األخرس وأكره حائض وصيب من املسلمني أ

ذبيحة السكران واجملنون يف حال جنويه وال يتبني أهنا حرام، وال حتل ذبيحة يصارى العرب وهو قول 
وأحب أن يوجه الذبيحة إىل القبلة ويقول الرجل على ذبيحته باسم اهلل، وال أكره  :قال .عمر



أخربين  :قال عليه الصالة والسالم .صلى اهلل عليه وسلم ألهنما إميان باهلل الصالة عل رسول اهلل
فإن قال اللهم منك وإليك  :قال .من صلى عليك صليت عليه :جربيل عن اهلل جل ذكره أيه قال

وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من وجه ال يثبت أيه  .فتقبل مين فال بأس هذا دعاء فال أكرهه
اللهم   :اللهم عن حممد وآل حممد  ويف اآلخر  :فقال يف أحدمها بعد ذكر اهللضحى بكبشني 

قال الشافعي فإذا ذحبها فقطع رأسها فهي ذكية ولو ذحبها من قفاها، فإن  .عن حممد وأمة حممد  
حتركت بعد قطع الرأس أكلت وإال مل تؤكل، وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليسر 

ية أن يضحي هبا إجيابا هلا فإذا أوجبها مل يكن له أن يبدهلا حبال، وإن باعها فالبيع مفسوخ، شراؤها والن
وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشتري جبميع قيمتها مكاهنا، فإن بلغ أضحيتني اشترامها ألن مثنها بدل منها، 

 وإن بلغ أضحية وزاد  
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الفضل مسلك األضحية وأحب إيل لو تصدق به، وإن  شيئا ال يبلغ أخرى ضحى بأضحية وأسلك  

يقص عن أضحية فعليه أن يزيد حىت يوفيه أضحية أليه مستهلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها، 
فإن ولدت األضحية ذبح معها وال يشرب من لبنها إال الفضل عن ولدها وال ما ينهك حلمها ولو 

ن أوجبها هديا وهو تام مث عرض له يقص وبلغ املنسك تصدق به كان أحب إيل، وال جيز صوفها وإ
أجزأ إمنا أيظر يف هذا كله إىل يوم يوجبه وخيرج من ماله إىل ما جعله له، وإن أوجبه ياقصا ذحبه ومل 
جيزه، ولو ضلت بعدما أوجبها فال بدل وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت، وال 

ضت أيام النحر كلها صنع هبا كما يصنع يف النحر كما لو أوجب يكون عليه بدق ولو وجدها وقد م
هديها العام وأخرها إىل قابل، وما أوجبه على يفسه لوقت ففات الوقت مل يبطل اإلجياب، ولو أن 

مضحيني ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بني قيمة ما ذبح حيا 
يته وهديه، فإذا ذبح ليال أجزأه والضحية يسك مأذون يف ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضح

أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شيء منه واملبادلة به، ومعقول ما أخرج هلل عز وجل أن ال يعود إىل 
مالكه إال ما أذن اهلل عز وجل فيه مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم فاقتصريا على ما أذن اهلل فيه مث رسول 



 عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أيه هلل، وال جتوز األضحية لعبد وال مدبر وال أم اهلل صلى اهلل
ولد ألهنم ال ميلكون، وإذا حنر سبعة بدية أو بقرة يف الضحايا أو اهلدي كايوا من أهل بيت واحد أو 

كل واحد  شىت فسواء وذلك جيزي، وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأه ألن سبع
وقال  .منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه حلما ال أضحية وال هديا

حنريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم احلديبية البدية عن سبعة والبقرة عن  :جابر بن عبد اهلل
وأيام مىن كلها إىل واألضحى جائز يوم النحر  :قال .وهم شىت :قال الشافعي رمحه اهلل .سبعة

أخربيا علي بن معبد عن  .وهو قول عطاء واحلسن :قال املزين رمحه اهلل .املغيب ألهنا أيام يسك
وحدثنا علي بن معبد عن هشيم  .يضحي أيام التشريق كلها :هشيم عن يويس عن احلسن أيه قال
ى ضحى بأضحية ئا ال يبلغ أخر.يضحي يف أيام التشريق :عن احلجاج عن عطاء أيه كان يقول

وأسلك الفضل مسلك األضحية وأحب إيل لو تصدق به، وإن يقص عن أضحية فعليه أن يزيد حىت 
يوفيه أضحية أليه مستهلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها، فإن ولدت األضحية ذبح معها وال 

، وال جيز صوفها يشرب من لبنها إال الفضل عن ولدها وال ما ينهك حلمها ولو تصدق به كان أحب إيل
وإن أوجبها هديا وهو تام مث عرض له يقص وبلغ املنسك أجزأ إمنا أيظر يف هذا كله إىل يوم يوجبه 
وخيرج من ماله إىل ما جعله له، وإن أوجبه ياقصا ذحبه ومل جيزه، ولو ضلت بعدما أوجبها فال بدل 

دق ولو وجدها وقد مضت وليست بأكثر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت، وال يكون عليه ب
أيام النحر كلها صنع هبا كما يصنع يف النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إىل قابل، وما أوجبه 

على يفسه لوقت ففات الوقت مل يبطل اإلجياب، ولو أن مضحيني ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
ن كل واحد منهما ضحيته وهديه، ضمن كل واحد منهما ما بني قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ ع

فإذا ذبح ليال أجزأه والضحية يسك مأذون يف أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شيء منه واملبادلة به، 
ومعقول ما أخرج هلل عز وجل أن ال يعود إىل مالكه إال ما أذن اهلل عز وجل فيه مث رسوله صلى اهلل عليه 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومنعنا البيع على أصل النسك أيه  وسلم فاقتصريا على ما أذن اهلل فيه مث
هلل، وال جتوز األضحية لعبد وال مدبر وال أم ولد ألهنم ال ميلكون، وإذا حنر سبعة بدية أو بقرة يف 

الضحايا أو اهلدي كايوا من أهل بيت واحد أو شىت فسواء وذلك جيزي، وإن كان بعضهم مضحيا 
تديا أجزأه ألن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان وبعضهم مهديا أو مف



حنريا مع رسول اهلل صلى  :وقال جابر بن عبد اهلل .بعضهم يريد بنصيبه حلما ال أضحية وال هديا
 .وهم شىت :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل عليه وسلم يوم احلديبية البدية عن سبعة والبقرة عن سبعة

 :قال املزين رمحه اهلل .حى جائز يوم النحر وأيام مىن كلها إىل املغيب ألهنا أيام يسكواألض :قال

يضحي  :أخربيا علي بن معبد عن هشيم عن يويس عن احلسن أيه قال .وهو قول عطاء واحلسن
يضحي  :وحدثنا علي بن معبد عن هشيم عن احلجاج عن عطاء أيه كان يقول .أيام التشريق كلها

  .ريقيف أيام التش
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باب العقيقة قال الشافعي أخربيا إمساعيل بن إبراهيم عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن سباع بن وهب ?  
عن   :أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أسأله عن حلوم اهلدي فسمعته يقول :عن أم كرز قالت

أقروا الطري على مكناهتا   :ومسعته يقول الغالم شاتان وعن اجلارية شاة ال يضركم ذكرايا كن أو إياثا 
  .فيعق عن الغالم وعن اجلارية كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي رمحه اهلل .
  
 باب ما حيرم من جهة ما ال تأكل العرب  

  :قال اهلل جل ثناؤه :من معاين الرسالة ومعان أعرف له وغري ذلك قال الشافعي رمحه اهلل 

وحيل هلم   :وقال يف النيب صلى اهلل عليه وسلم .ك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات  يسألوي
وإمنا خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذا ويزلت فيهم  .الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث  

قال الشافعي ومسعت أهل العلم  .األحكام، وكايوا يتركون من خبيث املآكل ما ال يترك غريهم
يعين مما  .قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه  اآلية  :يف قول اهلل عز وجليقولون 

كنتم تأكلون، ومل يكن اهلل عز وجل ليحرم عليهم من صيد الرب يف اإلحرام إال ما كان حالال هلم يف 
العقرب فلما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتل الغراب واحلدأة و -واهلل أعلم -اإلحالل 

واحلية والفأرة والكلب العقور دل ذلك على أن هذا خمرجه، ودل على معىن آخر أن العرب كايت ال 
تأكل مما أباح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قتله يف اإلحرام شيئا، وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن 



ا وتدع األسد والنمر أكل كل ذي ياب من السباع، وأحل الضبوع وهلا ياب وكايت العرب تأكله
والذئب حترميا له بالتقذر، وكان الفرق بني ذوات األيياب أن ما عدا منها على الناس لقوته بنابه حرام 
وما مل يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبههما حالل، وكذلك تترك أكل النسر والبازي والصقر 

يت تترك مما ال يعدو من الطائر الغراب واحلدأة والشاهني وهي مما يعدو على محام الناس وطائرهم، وكا
والرمخة والبغاثة، وكذلك تترك اللحكاء والعظاء واخلنافس فكايت داخلة يف معني اخلبائث وخارجة من 

معىن الطيبات فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت، فايظر ما ليس فيه يص حترمي 
فهو داخل يف مجلة احلالل والطيبات عندهم ألهنم كايوا حيللون ما  وال حتليل فإن كايت العرب تأكله

يستطيبون وما مل يكويوا يأكلويه باستقذاره فهو داخل يف معىن اخلبائث، وال بأس بأكل الضب وضع 
ال ولكن   :قال ?أحرام هو يا رسول اهلل :بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعافه فقيل

  .أكل منه بني يديه وهو ينظر إليه ولو كان حراما ما تركه وأكلهمل يكن بأرض قومي  ف
  
 باب كسب احلجام  

فما معىن هني النيب صلى اهلل عليه وسلم  :وال بأس بكسب احلجام فإن قيل :قال الشافعي رمحه اهلل 
ال معىن له إال واحد وهو أن  :قيل ?السائب عن كسبه وإرخاصه يف أن يطعمه رقيقه وياضحه

اسب حسنا ودييئا فكان كسب احلجام دييئا فأحب له تنزيه يفسه عن الدياءة لكثرة املكاسب اليت املك
هي أمجل منه، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ياضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له ال حترميا عليه، وقد حجم أبو 

وا عنه من خراجه ولو كان طيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمر له بصاع من متر وأمر أهله أن خيفف
وقد  .حراما مل يعطه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليه ال يعطي إال ما حيل إعطاؤه وآلخذه ملكه

إن  :روي أن رجال ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حجام أو حجامني، فقال
  .كسبكم لوسخ أو قال لديس أو لدينء أو كلمة تشبهها

  
 باب ما ال حيل أكله وما جيوز للمضطر من امليتة من غري كتاب  
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 :وال حيل أكل زيت ماتت فيه فأرة وال بيعه ويستصبح به، فإن قيل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

ب وال قد ينتفع املضطر بامليتة وال يبيعها وينتفع بالطعام يف دار احلر :قيل ?كيف ينتفع به وال يبيعه
وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن مثن الكلب وأباح االيتفاع به يف  :قال .يبيعه يف تلك احلال

وال حيل من  :قال .بعض األحوال فغري مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت وال يبيعه يف هذه احلال
 .سه فيخرج به من االضطرارامليتة إال إهاهبا بالدباغ ويباع، وال يأكل املضطر من امليتة إال ما يرد يف

وما هو بالبني من قبل  :وقال فيه .هبذا أقول :يف كتاب اختالف أيب حنيفة وأهل املدينة :قال
أن الشيء حالل وحرام فإذا كان حراما مل حيل منه شيء، وإذا كان حالال فقد حيتمل أن ال حيرم منه 

إذا  :قوله األول أشبه بأصله أليه يقول :قال املزين رمحه اهلل .شبع وال غريه أليه مأذون له فيه
 :قال املزين .حرم اهلل عز وجل شيئا فهو حمرم إال ما أباح منه بصفة، فإذا زالت الصفة زالت اإلباحة

وال خالف أعلمه أن ليس له أن يأكل من امليتة وهو بادي الشبع أليه ليس مبضطر، فإذا كان خائفا على 
قال  .اخلوف فقد أمن فارتفع االضطرار الذي هو علة اإلباحة يفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب

وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع احلكم كما كان قبل االضطرار وهو حترمي  :املزين رمحه اهلل
اهلل عز وجل امليتة من ليس مبضطر، ولو جاز أن يرتفع االضطرار وال يرتفع حكمه جاز أن حيدث 

ال أعلمه مسع منه  :وقال الشافعي فيما وضعه خبطه .ذا خالف القرآناألضرار وال حيدث حكمه وه
إن مر املضطر بتمر أو زرع مل أر بأسا أن يأكل ما يرد به جوعه ويرد قيمته، وال أرى لصاحبه منعه 

ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل .فضال عنه وخفت أن يكون أعان على قتله إذا خاف عليه باملنع املوت
قال املزين  .تة وصيدا وهو حمرم أكل امليتة، ولو قيل يأكل الصيد ويفتدي كان مذهباوجد املضطر مي

الصيد حمرم لغريه وهو اإلحرام ومباح لغري حمرم، وامليتة حمرمة لعينها ال لغريها على كل  :رمحه اهلل
ألغلظ حالل وحرام فهي أغلظ حترميا، فإحياء يفسه بترك األغلظ وتناول األيسر أوىل به من ركوب ا

وخالف الشافعي املدين والكويف يف االيتفاع بشعر اخلنزير ويف صوف امليتة وشعرها  .وباهلل التوفيق
  .ال ينتفع بشيء من ذلك :فقال
  
 كتاب السبق والرمي  



أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن يافع بن أيب يافع عن أيب هريرة أن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ال سبق إال يف يصل أو خف أو حافر  قال الشافعي رمحه   :ى اهلل عليه وسلم قالرسول اهلل صل

سبق يعطيه  :اخلف اإلبل واحلافر واخليل والنصل كل يصل من سهم أو يشابة، واألسباق ثالثة :اهلل
عل الوايل أو غري الوايل من ماله وذلك أن يسبق بني اخليل إىل غاية فيجعل للسابق شيئا معلوما إن شاء ج

جيمع وجهني وذلك  :والثاين .للمصلي والثالث والرابع، فهذا حالل ملن جعل له ليست فيه علة
مثل الرجلني يريدان أن يستبقا بفرسيهما وال يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه وخيرجان سبقني 

ال يأمنان أن  فال جيوز إال باحمللل وهو أن جيعل بينهما فرسا وال جيوز حىت يكون فرسا كفؤا للفرسني
يسبقهما، وخيرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعايه على يدي رجل يثقان به أو يضمنايه، 

وجيري بينهما احمللل فإن سبقهما كأن السبقان له إن سبق أحدمها احمللل أحرز السابق ماله وأخذ سبق 
ن يسبق أحدمها صاحبه وأقل صاحبه، وإن أتيا مستويني مل يأخذ أحدمها من صاحبه شيئا، والسبق أ

 .السبق أن يسبق باهلادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه وسواء لو كايوا مائة وأدخلوا بينهم حملال فكذلك

 أن يسبق أحدمها صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن سبق صاحبه أحرز سبقه،   :والثالث
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كون الغاية اليت خيرجان منهما وينتهيان إليها واحدة صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذ السبق إال أن ت  

والنضال فيما بني الرماة كذلك يف السبق والعلل جيوز يف كل واحد منهما ما جيوز يف اآلخر مث يتفرعان، 
فإذا اختلفت عللهما اختلفا، فإذا سبق أحدمها صاحبه وجعال بينها قرعا معلوما فجائز أن يشترطا حماطة 

اشترطا حماطة فكلما أصاب أحدمها وأصاب اآلخر مبثله أسقطا العددين وال شيء لواحد أو مبادرة، فإن 
منهما ويستأيفان، وإن أصاب أقل من صاحبه حط مثله حىت خيلص له فضل العمد به ويستحق سبقه 
يكون ملكا له يقضي به عليه كالدين يلزمه إن شاء أطعم أصحابه وإن شاء متوله وإن أخذ به رهنا أو 

ا فجائز، وال جيوز السبق إال معلوما، كما ال جيوز يف البيوع، ولو اشترط أن يطعم أصحابه كان ضمين
صاحب السبق أوىل أن يبدأ واملسبق هلما يبدئ أيهما شاء، وال  :فاسدا وقد رأيت من الرماة من يقول

البادئ بسهم  جيوز يف القياس عندي إال أن يتشارطا وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من اآلخر ويرمي



مث اآلخر بسهم حىت ينفذا يبلهما، وإذا عرف أحدمها وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن 
يعود به من قبل العارض، وكذلك لو ايقطع وتره أو ايكسرت قوسه فلم يبلغ الغرض أو عرض دويه 

أن يعود، فأما إن جاز السهم أو دابة أو إيسان فأصابه أو عرض له يف يديه ما ال مير السهم معه كان له 
أجاز من وراء الناس فهذا سوء رمي ليس بعارض غلب عليه فال يرد إليه، وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ 

تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله مث رمى البادئ فإن أصاب سهمه ذلك فلج 
قال املزين رمحه  .أحدمها اآلخر وليس كاحملاطةعليه وإن مل يرم اآلخر بالسهم ألن املبادرة أن يفوت 

وإذا تشارطا  :قال الشافعي رمحه اهلل .هذا عندي غلط ال ينضله حىت يرمي صاحبه مبثله :اهلل
اخلواسق مل حيسب خاسقا حىت خيزق اجللد بنصله، ولو تشارطا املصيب فمن أصاب الشن ومل خيرقه 

شن ملصق باهلدف فأصاب مث رجع فزعم الرامي أيه حسب له أليه مصيب، وإذا اشترطا اخلواسق وال
خسق مث رجع لغلظ لقيه من حصاة وغريها وزعم املصاب عليه أيه مل خيسق وأيه إمنا قرع مث رجع، 

فالقول قوله مع ميينه إال أن تقوم بينة فيؤخذ هبا، وإن كان الشن باليا فأصاب موضع اخلرق فغاب يف 
أيه ال حيسب له خاسقا إال  :ن فخرقه ففيها قوالن أحدمهااهلدف فهو مصيب، وإن أصاب طرف الش

أن يكون بقي عليه من الشن طعنة أو خيط أو جلد أو شيء من الشن حييط بالسهم ويسمى بذلك 
وال يعرف الناس إذا وجهوا بأن يقال خاسق إال ما أحاط  :قال .خاسقا وقليل ثبوته وكثريه سواء

أن يكون اخلاسق قد يقع باالسم  :والقول اآلخر .خاسق به املخسوق فيه ويقال لآلخر خارم ال
على ما أوهن الصحيح فخرقه، فإذا خرق منه شيئا قل أو كثر ببعض النصل مسي خاسقا ألن اخلسق 

وإذا وقع يف خرق وثبت يف اهلدف كان خاسقا والشن أضعف  :الثقب وهذا قد ثقب وإن خرق، قال
كان عندي خاسقا ومن الرماة من ال حيسبه إذا مل يثبت  من اهلدف، ولو كان الشن منصوبا فمرق منه

فإن أصاب بالقدح مل حيسب إال ما أصاب بالنصل، ولو أرسله مفارقا للشن فهبت ريح  :قال .فيه
فصرفته أو مقصرا فأسرعت به فأصاب حسب مصيبا وال حكم للريح، ولو كان دون الشن شيء فهتكه 

ا، ولو أصاب الشن مث سقط بعد ثبوته حسب وهذا كنزع السهم مث مر حبموته حىت يصيب كان مصيب
إيسان إياه وال بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل احلسبان ألن كلها يصل، وكذلك القسي 
الدودايية واهلندية وكل قوس يرمى عنها بسهم يف يصل، وال جيوز أن ينتضل رجالن ويف يد أحدمها من 

، وال على أن حيسب خاسقه خاسقني واآلخر خاسق، وال على أن ألحدمها النبل أكثر مما يف يدي اآلخر



خاسقا ثابتا مل يرم به وحيسب له مع خواسقه، وال على أن يطرح من خواسقه خاسقا وال على أن 
خاسق أحدمها خاسقان، وال أن أحدمها يرمي من عرض واآلخر من أقرب منه إال يف عرض واحد وعال 

ومن الرماة من زعم أهنما إذا مسيا  .بقوس أو يبل بأعياهنا إن تغريت مل يبدهلاواحد، وال على أن يرمي 
قرعا يستبقان إليه فصارا على السواء أو بينهما زيادة سهم كان للمسبق أن يزيد يف عدد القرع ما شاء، 

يزيد ومنهم من زعم أيه ليس له أن يزيد يف عال القرع ما مل يكويا سواء، ومنهم من زعم أيه ليس له 
وهذا أشبه بقوله كما مل يكن سبقهما يف اخليل وال يف الرمي  :قال املزين رمحه اهلل .بغري رضا املسبق

 وال  
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يف االبتداء إال باجتماعهما على غاية واحدة، فكذلك يف القياس ال جيوز ألحدمها أن يزيد إال   

 :وال جيوز أن يقول أحدمها لصاحبه :لشافعيقال ا .باجتماعهما على زيادة واحد وباهلل التوفيق

ارم عشرة  :إن أصبت هبذا السهم فقد يضلتك إال أن جيعل رجل له سبقا إن أصاب به، الن قال
أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا مل جيز أن يناضل يفسه، وإذا رمى بسهم فايكسر فإن أصاب 

ولو ايقطع باثنني فأصاب هبما مجيعا حسب  بالنصل كان له خاسقا وإن أصاب بالقدح مل يكن خاسقا
وإن كان يف الشن يبل فأصاب سهمه فوق سهم يف الشن مل حيسب ورد عليه ورمى  :الذي فيه النصل

به أليه عارض دون الشن، وإذا أراد املستبق أن جيلس وال يرمي وللمسبق فضل أوال فضل له فسواء وقد 
ضل، والرماة خيتلفون يف ذلك فمنهم من جيعل له أن يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل وين

جيلس ما مل ينضل، ومنهم من يقول ليس له أن جيلس إال من عذر، وأحسبه إن مرض مرضا يضر بالرمي 
أو يصيب إحدى يديه علة متنعه من ذلك كان له أن جيلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل 

على أن يعيد عليه، وإن سبقه على أن يرمي بالعربية مل يكن له  وال جيوز أن يسبقه :الرمي األول قال
وإن سبقه ومل  :قال .أن يرمي بالفارسية ألن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية

يسم الغرض كرهته فإن مسياه كرهت أن يرفعه أو خيفضه، وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا 
وال بأس أن يشترطا  :قال .من أجاز هذا أجازه يف الرقعة ويف أكثر من ثالمثائةوأكثر يف املائتني و



أن يرميا أرشاقا معلومة كل يوم من أوله إىل آخره فال يفترقا حىت يفرغا منها إال من عذر مرض أو 
عاصف من الريح، ومن اعتلت أداته أبدل مكايه قوسه ويبله ووتره وأن طول أحدمها باإلرسال التماس 

تربد يد الرامي أو ينسى حسن صنيعه يف السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ فليستعتب من طريق  أن
ارم كما ترمي الناس ال معجال عن التثبت  :وقيل له .مل أيو هذا مل يكن ذلك له :فقال .اخلطأ

ولو كان  :قال .يف مقامك ويزعك وإرسالك وال مبطئا إلدخال الضرر باحلبس على صاحبك
وللمبدىء أن يقف يف أي  .ال تطل وال تعجل عما يفهم :يل الكالم واحلبس، قيل لهالرامي يط

مقام شاء مث لآلخر من الغرض اآلخر أي مقام شاء، وإذا اقتسموا ثالثة وثالثة فال جيوز أن يقترعوا 
وليقتسموا قسما معروفا، وال جيوز أن يقول أحد الرجلني أختار على أن أسبق وال على أن أسبق وال 
على أن يقترعا، فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه ألن هذا خماطرة، وإذا حضر الغريب أهل الغرض 

كنا يراه راميا أو من يرمي عليه كنا يراه غري رام وهو من الرماة فحكمه  :فقسموه فقال من معه
سخا مث اطرح فضلك على أين أعطيك به شيئا مل جيز إال بأن يتفا :حكم من عرفوه، وإذا قال لصاحبه

ولو شرطوا أن يكون فالن مقدما وفالن معه وفالن ثان كان السبق  :قال .يستأيفا سبقا جديدا
مفسوخا ولكل حزب أن يقدموا من شاءوا ويقدم اآلخرون كذلك، وإذا كان البدء ألحد املتناضلني 

صابع إذا كان والصالة جائزة يف املضربة واأل .فبدأ املبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم عليه
جلدمها ذكيا مما يؤكل حلمه أو مدبوغا من جلد ما ال يؤكل حلمه ما عدا كلبا أو خنزيرا فإن ذلك ال 
يطهر بالدباغ غري أين أكرهه ملعىن واحد، وإين آمره أن يفضي ببطون كفيه إىل األرض، وال بأس أن 

االبتداء إال  .وجتزئهيصلي متنكب القوص والقرن إال أن يتحركا عليه حركة تشغله فأكرهه 
باجتماعهما على غاية واحدة، فكذلك يف القياس ال جيوز ألحدمها أن يزيد إال باجتماعهما على زيادة 

إن أصبت هبذا السهم  :وال جيوز أن يقول أحدمها لصاحبه :قال الشافعي .واحد وباهلل التوفيق
عشرة أرشاق فإن كان صوابك  ارم :فقد يضلتك إال أن جيعل رجل له سبقا إن أصاب به، الن قال

أكثر فلك كذا مل جيز أن يناضل يفسه، وإذا رمى بسهم فايكسر فإن أصاب بالنصل كان له خاسقا وإن 
وإن كان  :أصاب بالقدح مل يكن خاسقا ولو ايقطع باثنني فأصاب هبما مجيعا حسب الذي فيه النصل

ه ورمى به أليه عارض دون الشن، يف الشن يبل فأصاب سهمه فوق سهم يف الشن مل حيسب ورد علي
وإذا أراد املستبق أن جيلس وال يرمي وللمسبق فضل أوال فضل له فسواء وقد يكون له الفضل فينضل 



ويكون عليه الفضل وينضل، والرماة خيتلفون يف ذلك فمنهم من جيعل له أن جيلس ما مل ينضل، ومنهم 
ض مرضا يضر بالرمي أو يصيب إحدى يديه من يقول ليس له أن جيلس إال من عذر، وأحسبه إن مر

وال  :علة متنعه من ذلك كان له أن جيلس ويلزمهم أن يقولوا إذا تراضيا على أصل الرمي األول قال
جيوز أن يسبقه على أن يعيد عليه، وإن سبقه على أن يرمي بالعربية مل يكن له أن يرمي بالفارسية ألن 

وإن سبقه ومل يسم الغرض كرهته فإن  :قال .ه عن العربيةمعروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر من
مسياه كرهت أن يرفعه أو خيفضه، وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقا وأكثر يف املائتني ومن أجاز 

وال بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقا معلومة كل  :قال .هذا أجازه يف الرقعة ويف أكثر من ثالمثائة
ره فال يفترقا حىت يفرغا منها إال من عذر مرض أو عاصف من الريح، ومن اعتلت يوم من أوله إىل آخ

أداته أبدل مكايه قوسه ويبله ووتره وأن طول أحدمها باإلرسال التماس أن تربد يد الرامي أو ينسى 
مل أيو هذا  :فقال .حسن صنيعه يف السهم الذي رماه فأصاب أو أخطأ فليستعتب من طريق اخلطأ

ارم كما ترمي الناس ال معجال عن التثبت يف مقامك ويزعك وإرسالك  :وقيل له .ك لهمل يكن ذل
ولو كان الرامي يطيل الكالم واحلبس، قيل  :قال .وال مبطئا إلدخال الضرر باحلبس على صاحبك

وللمبدىء أن يقف يف أي مقام شاء مث لآلخر من الغرض اآلخر  .ال تطل وال تعجل عما يفهم :له
ء، وإذا اقتسموا ثالثة وثالثة فال جيوز أن يقترعوا وليقتسموا قسما معروفا، وال جيوز أن أي مقام شا

يقول أحد الرجلني أختار على أن أسبق وال على أن أسبق وال على أن يقترعا، فأيهما خرجت قرعته 
ميا كنا يراه را :سبقه صاحبه ألن هذا خماطرة، وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه

اطرح  :أو من يرمي عليه كنا يراه غري رام وهو من الرماة فحكمه حكم من عرفوه، وإذا قال لصاحبه
ولو شرطوا  :قال .فضلك على أين أعطيك به شيئا مل جيز إال بأن يتفاسخا مث يستأيفا سبقا جديدا

من شاءوا أن يكون فالن مقدما وفالن معه وفالن ثان كان السبق مفسوخا ولكل حزب أن يقدموا 
ويقدم اآلخرون كذلك، وإذا كان البدء ألحد املتناضلني فبدأ املبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك 

والصالة جائزة يف املضربة واألصابع إذا كان جلدمها ذكيا مما يؤكل حلمه أو مدبوغا من  .السهم عليه
غري أين أكرهه ملعىن واحد،  جلد ما ال يؤكل حلمه ما عدا كلبا أو خنزيرا فإن ذلك ال يطهر بالدباغ

وإين آمره أن يفضي ببطون كفيه إىل األرض، وال بأس أن يصلي متنكب القوص والقرن إال أن يتحركا 
  .عليه حركة تشغله فأكرهه وجتزئه



   
 

 2472 :صفحة 
 
   

 خمتصر األميان والنذور وما دخل فيهما من اجلامع من كتاب الصيام  

من حلف باهلل أو باسم من أمساء  : مسعتها لفظا قال الشافعي رمحه اهللومن اإلمالء ومن مسائل شيت 
اهلل فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بغري اهلل فهي ميني مكروهة وأخشى أن تكون معصية ألن النيب 

أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم    :صلى اهلل عليه وسلم مسع عمر حيلف بأبيه فقال عليه السالم
وأكره األميان على  :قال الشافعي رمحه اهلل .واهلل ما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا   :عمرفقال 

كل حال إال فيما كان هلل عز وجل طاعة، ومن حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فاالختيار أن 
وكفر  واهلل لقد كان كذا ومل يكن أمث :يأيت الذي هو خري ويكفر ألمر رسول اهلل بذلك، ومن قال

وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أوىل القرىب  ، يزلت يف رجل   :واحتج بقول اهلل تعاىل
إهنم ليقولون منكرا من   :حلف ال ينفع رجال فأمره اهلل أن ينفعه، وبقول اهلل جل ثناؤه يف الظهار

فليأت الذي هو خري   :مالقول وزورا  مث جعل فيه الكفارة، وبقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
فقد أمره باحلنث عامدا وبالتكفري، ودل إمجاعهم أن من حلف يف اإلحرام عمدا  .وليكفر عن ميينه  

أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ يف الكفارة سواء على أن احللف باهلل وقتل املؤمن عمدا أو خطأ يف 
كان يعين حلفت قدميا فليست بيمني  أقسمت باهلل فإن :وإن قال :قال الشافعي .الكفارة سواء

أقسم باهلل فإن  :أقسم باهلل فليس بيمني فإن قال  :حادثة، وإن أراد هبا ميينا فهي ميني، وإن قال
ويف  :قال املزين رمحه اهلل .أراد هبا ميينا فهي ميني وإن أراد هبا موعدا فليست بيمني كقوله سأحلف

وحق اهلل أو  :إن مل يرد هبا ميينا فليست بيمني، ولو قاللعمر اهلل ف :اإلمالء هي ميني، وإن قال
وعظمته أو وجالل اهلل أو وقدرة اهلل فلذلك كله ميني يوى هبا ميينا أو ال يية له، إن مل يرد ميينا فليست 

باهلل أو تاهلل فهي  :بيمني أليه حيتمل أن يقول وحق هلل واجب وقدرة اهلل ماضية ال أيه ميني، ولو قال
ليست بيمني قال املزين  :وقال يف القسامة .تاهلل ميني :وقال يف اإلمالء .وى أو مل ينوميني ي

وتاهلل ألكيدن أصنامكم بعد أن   :وقد حكى اهلل عز وجل ميني إبراهيم عليه السالم :رمحه اهلل



أن ينوي  أهلل ألفعلن فهذا ابتداء كالم ال ميني إال :فإن قال :قال املزين رمحه اهلل .تولوا مدبرين  
أشهد باهلل فإن يوى اليمني فهي ميني وإن مل ينو ميينا فليست بيمني ألهنا حتتمل أشهد  :هبا، فإن قال

أعزم باهلل وال يية له مل يكن ميينا ألن معناها  :بأمر اهلل، ولو قال أشهد ينويه ميينا مل يكن ميينا، ولو قال
أسألك باهلل أو أعزم عليك  :ينا فهي ميني، ولو قالأعزم بقدرة اهلل أو بعون اهلل على كذا وإن أراد مي

على  :باهلل لتفعلن فإن أراد املستحلف هبا ميينا فهي ميني وإن مل يرد هبا شيئا فليست بيمني، ولو قال
عهد اهلل وميثاقه فليست بيمني إال أن ينوي ميينا ألن هلل عليه عهدا أن يؤدي فراضه وكذلك ميثاق اهلل 

  .بذلك وأمايته
  
 باب االستثناء يف األميان  

إن شاء اهلل موصوال بكالمه فقد  :ومن حلف بأي ميني كايت مث قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
استثىن، والوصل أن يكون الكالم يسقا، وإن كايت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس 

ليس من اليمني من أمر أو هني أو غريه أو  أو ايقطاع الصوت فهو استثناء، والقطع أن يأخذ يف كالم
  .يسكت السكوت الذي يبني أيه قطع

لو قال يف ميينه ألفعلن كذا لوقت إال أن يشاء فالن، فإن شاء فالن مل حينث وإن مات أو غيب  :وقال 
قال الشافعي رمحه  .قال خبالفه يف باب جامع األميان :قال املزين .عنا حىت مضى الوقت حنث

  .ال أفعل كذا إن شاء فالن ففعل ومل يعرف شاء أو مل يشأ مل حينث :لو قال يف ميينهو :اهلل
  
 باب لغو اليمني من هذا ومن اختالف مالك والشافعي  

لغو   :أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت :قال الشافعي رمحه اهلل 
واللغو يف لسان العرب الكالم غري  :قال الشافعي رمحه اهلل .اليمني قول اإليسان ال واهلل وبلى واهلل  

وذلك إذا كان على اللجاج  .املعقود عليه ومجاع اللغو هو اخلطأ واللغو كما قالت عائشة واهلل أعلم
  .والغضب والعجلة وعقد اليمني أن يثبتها على الشيء بعينه

  
 باب الكفارة قبل احلنث وبعده  

   



 
 2473 :صفحة 

 
ومن حلف على شيء وأراد أن حينث فأحب إيل لو مل يكفر حىت حينث،  :ل الشافعي رمحه اهللقا  

 .فإن كفر قبل احلنث بغري الصيام أجزأه، وإن صام مل جيزه أليا يزعم أن هلل على العباد حقا يف أمواهلم

موا صدقة وتسلف النيب صلى اهلل عليه وسلم من العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن املسلمني قد
الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا احلقوق يف األموال قياسا على هذا، فأما األعمال اليت على األبدان فال 

  .جتزئ إال بعد مواقيتها كالصالة والصوم
  
 باب من حلف بطالق امرأته أن يتزوج عليها  

ها واحدة متلك الرجعة مث ومن قال المرأته أيت طالق إن تزوجت عليك فطلق :قال الشافعي رمحه اهلل 
أيت طالق ثالثا إن مل أتزوج  :تزوج عليها يف العدة طلقت باحلنث وإن كايت بائنا مل حينث، فإن قال

عليك ومل يوقف فهو على األبد ال حينث حىت ميوت أو متوت هي قبل أن يتزوج عليها، وإن تزوج 
يدخل هبا، وإن ماتت مل يرثها وإن مات  عليها من يشبهها أو ال يشبهها خرج من احلنث دخل هبا أو مل

قد قطع يف غري هذا الكتاب  :قال املزين .ورثته يف قول من يورث املبتوتة إذا وقع الطالق يف املرض
وهو باحلق أوىل ألن اهلل تبارك وتعاىل ورثها منه باملعىن الذي ورثه به منها  :قال املزين .أهنا ال ترث

  .ها مل جيز أن ترثهفلما ارتفع ذلك املعىن فلم يرث
  
 باب اإلطعام يف الكفارة  

 يف البلدان كلها ومن له أن يطعم وغريه   
 

 2474 :صفحة 
 
قال الشافعي وجيزئ يف كفارة اليمني مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا قلنا جيزي هذا أن رسول   

ره أن يطعمه ستني مسكينا، والعرق فيما اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتى بعرق فيه متر فدفعه إىل رجل وأم



يقدر مخسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكني مد يف كل بالد سواء، وال أرى أن جيزي دراهم 
وإن كايت أكثر من قيمة األمداد، وما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد، وجيزي أهل البادية 

هاهنا ومل جيزه يف الفطرة، وإذا مل يكن ألهل بالد قوت  أجاز األقط :قال املزين رمحه اهلل .مد أقط
من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات أترب البلدان إليهم، ويعطي الرجل الكفارة والزكاة من ال 

تلزمه النفقة عليه من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كايوا أهل حاجة فهم أحق هبا من 
فق عليهم تطوعا وال جيزئه إال أن يعطي حرا مسلما حمتاجا، ولو علم أيه أعطى غريهم، وإن كان ين

إن أطعم مسكينا  :غريهم فعليه عندي أن يعيد، وال يطعم أقل من عشرة مساكني واحتج على من قال
أراك  :فقال .واحدا مائة وعشرين مدا يف ستني يوما أجزأه وإن كان يف أقل من ستني مل جيزه

وأشهدوا ذوي عدل منكم  فإن شهد اليوم شاهد حبق   :ني مسكينا فقد قال اهللجعلت واحدا ست
ال جيوز ألن اهلل عز وجل ذكر  :مث عاد من الغد فشهد به فقد شهد هبا مرتني فهو كشاهدين، فإن قال

ولو أطعم تسعة  :قال الشافعي رمحه اهلل .وكذلك ذكر اهلل للمساكني العمد :قيل .العمد
ولو  :قال .أو كسوهتم    :زه حىت يطعم عشرة كما قال اهلل عز وجلوكسا واحدا مل جي

كايت عليه كفارة ثالثة أميان خمتلفة فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة وال ينوي عن أيها العتق وال 
اإلطعام وال الكسوة أجزأه، وأيها شاء أن يكون عتقا أو طعاما أو كسوة كان وإن مل يشأ فالنية األوىل 

وال جيزي كفارة حىت يقم النية قبلها أو معها، ولو كفر عنه رجل بأمره أجزأه وهذه  :قال .جتزئه
أعتق عين  :كهبته إياها من ماله ودفعه إياها بأمره كقبض وكيله هلبته لو وهبها له، وكذلك إن قال

ه حىت أعتقه فوالؤه للمعتق عنه أليه قد ملكه قبل العتق وكان عتقه مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبض
كان العتق كالقبض، ولو أن رجال كفر عن رجل بغري أمره فأطعم أو أعتق مل جيزه وكان هو املعتق 

لعبده فوالؤه له وكذلك لو أعتق عن أبويه بعد املوت إذا مل يكن ذلك بوصية منهما، ولو صام رجل 
إال احلج والعمرة للخرب  عن رجل بأمره مل جيزه ألن األبدان تعبدت بعمل فال جيزي أن يعمله غريها

الذي جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبأن فيهما يفقة، وألن اهلل تبارك وتعاىل إمنا فرضهما 
على من وجد السبيل إليهما والسبيل باملال، ومن اشترى مما أطعم أو كسا أجزته ولو تنزه عن ذلك 

ه وخادم أعطى من الكفارة والزكاة، وإن كان أحب إيل، ومن كان له مسكن ال يستغين عنه هو وأهل
كان يف مسكنه فضل عن خادمه وأهله الفضل الذي يكون به غنيا مل يعط، وإذا حنث موسرا مث أعسر 



مل أر الصوم جيزي عنه وآمره احتياطا أن يصوم، فإذا أيسر كفر وإمنا أيظر يف هذا إىل الوقت الذي حينث 
يكفر وال يصوم، وإن صام أجزأ عنه ألن حكمه حني حنث  فيه، ولو حنث معسرا فأيسر أحببت له أن

 :وقد قال يف الظهار إن حكمه حني يكفر، وقد قال يف مجاعة العلماء :قال املزين .حكم الصيام

إن تظاهر فلم جيد ماء فلم يصم ومل يدخل يف الصالة بالتيمم حىت وجد الرقبة واملاء إن فرضه العتق 
ومن له أن يأخذ من الكفارة  :قال .ماء أوىل به من ايفراط عنهاوالوضوء، وقوله يف مجاعة العل

والزكاة فله أن يصوم وليس عليه أن يتصدق وال يعتق فإن فعل أجزأه، وإن كان غنيا وماله غائب عنه مل 
  .يكن له أن يكفر حىت حيضر ماله إال باإلطعام أو الكسوة أو العتق

  
 باب ما جيزي من الكسوة يف الكفارة  

وأقل ما جيزي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو  :ل الشافعي رمحه اهللقا 
سراويل أو إزار أو مقنعة وغري ذلك لرجل أو امرأة أو صيب، ولو استدل مبا جيوز فيه الصالة من الكسوة 

وقد أطلقه على كسوة املساكني جلاز أن يستدل مبا يكفيه يف الشتاء والصيف أو يف السفر من الكسوة 
  .اهلل فهو مطلق

  
 باب ما جيوز يف عتق الكفارات وما ال جيوز  
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وال جيزئ رقبة يف كفارة وال واجب إال مؤمنة، وأقل ما يقع عليه اسم  :قال الشافعي رمحه اهلل  

غري إذا كان اإلميان على األعجمي أن يصف اإلميان إذا أمر بصفته مث يكون به مؤمنا، وجيزي فيه الص
أبواه مؤمنني أو أحدمها وولد الزيا وكل يف يقص بعيب ال يضر بالعمل إضرارا بينا مثل العرج اخلفيف 
والعور والشلل يف اخلنصر وحنو ذلك، وال جيزئ املقعد وال األعمى وال األشل الرجل، وجيزئ األصم 

ترى من يعتق عليه مل جيزه، وال واخلصي واملريض الذي ليس به مرض زمايه مثل الفاجل والسل، ولو اش
يعتق عليه إال الوالدون واملولودون، ولو اشترى رقبة بشرط يعتقها مل جتز عنه، وجيزئ املدبر وال جيوز 



واحتج يف كتاب اليمني مع الشاهد على  .املكاتب حىت يعجز فيعتق بعد العجز وجيزئ املعتق إىل سنني
مؤمنة، مث ذكر رقبة  :ز وجل ملا ذكر رقبة يف كفارة فقالمن أجاز عتق الذمي يف الكفارة بأن اهلل ع

أخرى يف كفارة كايت مؤمنة ألهنما جيتمعان يف أهنما كفارتان، وملا رأينا ما فرض اهلل عز وجل على 
  .املسلمني يف أمواهلم منقوال إىل املسلمني مل جيز أن خيرج من ماله فرضا عليه فيعتق به ذميا ويدع مؤمنا

  
 ام يف كفارة األميان املتتابع وغريه باب الصي 

كل من وجب عليه صوم ليس مبشروط يف كتاب اهلل أن يكون متتابعا أجزأه  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 .فعدة من أيام أخر  ، والعدة أن يأيت بعدد صوم ال والء  :متفرقا قياسا على قول اهلل جل ذكره

هذا ألزم  :قال املزين رمحه اهلل .متتابع واهلل أعلمإن صيام كفارة اليمني  :وقال يف كتاب الصيام
له ألن اهلل عز وجل شرط صوم كفارة املتظاهر متتابعا وهذا صوم كفارة مثله كما احتج الشافعي 

فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة ألهنا  :قال املزين .بشرط اهلل عز وجل رقبة القتل مؤمنة
ارة عن ذيب بالكفارة عن ذيب أشبه منها بقضاء رمضان الذي ليس كفارة شبيهة بكفارة فكذلك الكف

وإذا كان الصوم متتابعا فأفطر فيه الصائم أو الصائمة من عذر وغري  :قال .بكفارة عن ذيب فتفهم
املرض كاحليض وقد يرتفع  :وقال يف القدمي .عذر استأيفا الصيام إال احلائض فإهنا ال تستأيف

وال صوم فيما ال جيوز صومه تطوعا مثل يوم الفطر  :قال .يرتفع املرضاحليض باحلمل وغريه كما 
  .واألضحى وأيام التشريق

  
 باب الوصية بكفارة األميان والزكاة  

من لزمه حق املساكني يف زكاة أو كفارة ميني أو حج فذلك كله من رأس  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ه يف كفارة فإن محل ثلثه العتق أعتق عنه، فإن مل حيمله ماله حياص به الغرماء، فإن أوصى بأن يعتق عن

  .الثلث أطعم عنه من رأس ماله
  
 باب كفارة ميني العبد بعد أن يعتق  



ال جيزئ العبد يف الكفارة إال الصوم أليه ال ميلك ماال وليس له أن يصوم إال بإذن  :قال الشافعي 
ي حال أجزأه، ولو حنث مث أعتق وكفر كفارة حر مواله إال أن يكون ما لزمه بإذيه، ولو صام يف أ

 :قال املزين رمحه اهلل .أجزأه أليه حينئذ مالك ولو صام أجزأه ألن حكمه يوم حنث حكم الصيام

إن حكمه يف الصالة حني يصلي كما  :قد مضت احلجة أن احلكم يوم يكفر ال يوم حينث كما قال
ويصفه عبد ويصفه حر وكان يف يديه مال ولو وجبت عليه  :قال .ميكنه ال حني وجبت عليه

إمنا املال لنصفه  :قال املزين رمحه اهلل .لنفسه مل جيزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما يف يديه لنفسه
فأحق بقوله أيه  ?احلر ال ميلك منه النصف العبد شيئا فكيف يكفر باملال يصف عبد ال ميلك منه شيئا

  .ه إال الصوم وباهلل التوفيقكرجل موسر بنصف الكفارة فليس علي
  
 باب جامع األميان  
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وإذا كان يف دار فحلف أن ال يسكنها أخذ يف اخلروج مكايه، وإن ختلف  :قال الشافعي رمحه اهلل  

ساعة ميكنه اخلروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببديه متحوال وال يضره أن يتردد على محل متاعه 
ن ذلك ليس بسكىن، ولو حلف أن ال يساكنه وهو ساكن فإن أقاما مجيعا ساعة ميكنه وإخراج أهله أل

التحويل عنه حنث، ولو كايا يف بيتني فجعل بينهما حدا ولكل واحد من احلجرتني باب فليست هذه 
مبساكنة، وإن كايا يف دار واحدة واملساكنة أن يكويا يف بيت أو بيتني حجرهتما واحدة ومدخلهما 

 :وإذا افترق البيتان أو احلجرتان فليست مبساكنة إال أن يكون له يية فهو على ما يوى، فإن قيل واحد،

أرأيت إذا سافر أيكون من أهل السفر  :قيل ?ما احلجة يف أن النقلة دون متاعه وأهله وماله
مل يكن  أو رأيت لو ايقطع إىل مكة ببدية أيكون من حاضري املسجد احلرام الذين إن متتعوا ?فيقصر

يعم فإمنا النقلة واحلكم على البلدان ال على مال وأهل وعيال، ولو حلف ال  :فإذا قال ?عليهم دم
يدخلها فرقى فوقها مل حينث حىت يدخل بيتا منها أو عرصتها، ولو حلف ال يلبس ثوبا وهو البسه وال 

وإن حلف ال يسكن بيتا يركب دابة وهو راكبها فإن يزع أو يزل مكايه وإال حنث وكذلك ما أشبهه، 



وهو بدوي أو قروي وال يية له فأي بيت من شعر أو أدم أو خيمة أو بيت من حجارة أو مدر أو ما 
وقع عليه اسم بيت سكنه حنث، وإن حلف أن ال يأكل طعاما اشتراه فالن فاشتراه فالن وآخر معه 

ه بعينها فباعها فالن حنث بأي طعاما وال يية له فأكل منه مل حينث، ولو حلف ال يسكن دار فالن هذ
وجه سكنها إن مل تكن له يية فإن كايت ييته ما كايت لفالن مل حينث إذا خرجت من ملكه، ولو حلف 

ال يدخلها فاهندمت حىت صارت طريقا مل حينث ألهنا ليست بدار، ولو حلف ال يدخل من باب هذه 
ث، ولو حلف ال يلبس ثوبا وهو رداء الدار يف موضع فحول مل حينث إال أن ينوي أن يدخلها فيحن

فقطعه قميصا أو ائتزر به أو حلف ال يلبس سراويل فائتزر به أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس حينث 
به إال أن يكون له يية فال حينث إال على ييته، ولو حلف ال يلبس ثوب رجل من عليه فوهبه له فباعه 

يلبس الذي حلف عليه بعينه، وإمنا أيظر إىل خمرج اليمني مث واشترى بثمنه ثوبا لبسه مل حينث إال أن 
أحنث صاحبها أو أبره وذلك أن األسباب متقدمة واألميان بعدها حمدثة قد خيرج على مثاهلا وعلى 

خالفها فأحنثه على خمرج ميينه، أرأيت رجال لو كان قال وهبت له مايل فحلف ليضربنه أما حينث إن مل 
ولو حلف أن ال يدخل بيت فالن فدخل بيتا يسكنه  :قال ?ب ما قالوليس يشبه سب ?يضربه

فالن بكراء مل حينث إال بأن يكون يوى مسكن فالن فيحنث، ولو محل فأدخل فيه مل حينث إال أن 
يويت شهرا مل  :ولو قال :قال الشافعي رمحه اهلل .يكون هو أمرهم بذلك تراخى أو مل يتراخ

طالق ودين فيما بينه وبني اهلل عز وجل، ولو حلف ال يدخل على فالن يقبل منه يف احلكم إن حلف بال
بيتا فدخل على رجل غريه بيتا فوجد احمللوف عليه فيه مل حينث أليه مل يدخل على ذلك، وإن علم أيه 

 :قال املزين رمحه اهلل .يف البيت فدخل عليه حنث يف قول من حينث على غري النية وال يرفع اخلطأ

ولو حلف  :قال الشافعي رمحه اهلل .فعي يف احلنث بني من حلف ففعل عمدا أو خطأقد سوى الشا
من كفر باهلل من بعد   :ليأكلن هذا الطعام غدا فهلك قبل غد مل حينث لإلكراه قال اهلل جل وعز

كراه إميايه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان  فعقلنا أن قول املكره كما مل يكن يف احلكم، وعقلنا أن اإل
هو أن يغلب بغري فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه ليفعلن فيه شيئا بغري فعل منه فهو يف أكثر من 

اإلكراه، ولو حلف ليقضينه حقه لوقت إال أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أيه ال حنث 
هذا غلط  :املزين قال .عليه، وكذلك لو قال إال أن يشاء فالن فمات فالن الذي جعل املشيئة إليه

ليس يف موته ما مينع إمكان بره، وأصل قوله إن أمكنه الرب فلم يفعل حىت فاته اإلمكان أيه حينث، وقد 



قال  .لو حلف ال يدخل الدار إال بإذن فالن فمات الذي جعل اإلذن إليه أيه إن دخلها حنث :قال
قضينه عند رأس اهلالل أو إىل ولو حلف لي :قال الشافعي رمحه اهلل .وهذا وذاك سواء :املزين

وقد قال يف الذي حلف  :قال املزين رمحه اهلل .رأس اهلالل فرأى يف الليلة اليت يهل فيها اهلالل حنث
هذا أصح كقوله إىل الليل فإذا  :قال املزين رمحه اهلل .ليقضينه إىل رمضان فهل إيه حايث أليه حد

 جاء  
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ي ولو قال إىل حني فليس مبعلوم أليه يقع على مدة الدييا ويوم والفتيا أن قال الشافع .الليل حنث  

الورع لك أن تقضيه قبل ايقضاء يوم ألن احلني يقع عليه من حني حلفت وال حننثك أبدا  :يقال له
أليا ال يعلم للحني غاية، وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس هلا ظاهر يدل عليها، 

يشتري فأمر غريه أو ال يطلق فجعل طالقها إليها فطلقت أو ال يضرب عبده فأمر غريه ولو حلف ال 
قال الشافعي ومن حلف ال يفعل فعلني أو ال يكون أمران،  .فضربه ال حينث إال أن يكون يوى ذلك

واهلل ال أشرب ماء  :مل حينث حىت يكويا مجيعا وحىت يأكل كل الذي حلف أن ال يأكله، ولو قال
داوة أو ماء هذا النهر مل حينث حىت يشرب ماء األداوة كله وال سبيل له إىل شرب ماء النهر هذه األ

الليل .من ماء هذه األداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك :كله، ولو قال
 :ل لهقال الشافعي ولو قال إىل حني فليس مبعلوم أليه يقع على مدة الدييا ويوم والفتيا أن يقا .حنث

الورع لك أن تقضيه قبل ايقضاء يوم ألن احلني يقع عليه من حني حلفت وال حننثك أبدا أليا ال يعلم 
للحني غاية، وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس هلا ظاهر يدل عليها، ولو حلف ال 

ريه فضربه ال حينث يشتري فأمر غريه أو ال يطلق فجعل طالقها إليها فطلقت أو ال يضرب عبده فأمر غ
قال الشافعي ومن حلف ال يفعل فعلني أو ال يكون أمران، مل حينث حىت  .إال أن يكون يوى ذلك

واهلل ال أشرب ماء هذه األداوة أو  :يكويا مجيعا وحىت يأكل كل الذي حلف أن ال يأكله، ولو قال
 :رب ماء النهر كله، ولو قالماء هذا النهر مل حينث حىت يشرب ماء األداوة كله وال سبيل له إىل ش

  .من ماء هذه األداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك



  
 باب من حلف على غرميه ال يفارقه حىت يستويف حقه  

من حلف على غرميه ال يفارقه حىت يستويف حقه ففر منه مل حينث أليه مل  :قال الشافعي رمحه اهلل 
أيا وأيت حنث، ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوىف حقه فيما يرى فوجد  ال أفترق :يفارقه، ولو قال

 .يف ديايريه زجاجا أو حناسا حنث يف قول من ال يطرح الغلبة واخلطأ عن الناس ألن هذا مل يعمده

ولو أخذ حبقه عرضا فإن كان قيمة حقه مل حينث وإن كان أقل حنث إال أن ينوي حىت ال يبقى  :قال
ليس للقيمة معىن ألن ميينه إن كايت على  :قال املزين رمحه اهلل .يء فال حينثعليك من حقي ش

قال  .عني احلق مل يرب إال بعينه، وإن كايت على الرباءة فقد برئ والعرض غري احلق سوى أو مل يسو
ولو  :قال .حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كايا فيه أو جملسهما :الشافعي رمحه اهلل

ضينه حقه غدا فقضاه اليوم حنث ألن قضاءه غدا غري قضائه اليوم، فإن كايت ييته أن ال خيرج حلف ليق
غدا حىت أقضيك حقك فقد بر وهكذا لو وهبه له رب احلق حنث إال أن يكون يوى أن ال يبقى علي 

  .غدا من حقك شيء فيرب
  
 باب من حلف على امرأته ال خترج إال بإذيه  

المرأته أيت طالق إن خرجت إال بإذين أو حىت آذن لك فهذا على مرة واحدة  من قال :قال الشافعي 
وإذا خرجت بإذيه فقد بر وال حينث ثايية إال أن يقول كلما خرجت إال بإذين فهذا على كل مرة، ولو 

كما لو كان عليه حق  -أذن هلا وأشهد على ذلك فخرجت مل حينث أليه قد أذن هلا وإن مل تعلم 
غري أين أحب له يف الورع لو أحنث يفسه  -و مات فجعله صاحب احلق يف حل برئلرجل فغاب أ

  .ألهنا خرجت عاصية له عند يفسها وإن كان قد أذن هلا
  
 باب من يعتق من مماليكه إذا حنث  

 أو حلف بعتق عبد فباعه مث اشتراه وغري ذلك   
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لك وله أمهات أوالد ومدبرون وأشقاص من عبيد من حلف بعتق مما مي :قال الشافعي رمحه اهلل  
عتقوا عليه إال املكاتب إال أن ينوب ألن الظاهر أن املكاتب خارج من ملكه مبعىن وداخل فيه مبعىن وهو 
حمول بينه وبني أخذ ماله واستخدامه وأرش اجلناية عليه وال زكاة عليه يف ماله وال زكاة الفطر يف رقيقه، 

 مدبره، ولو حلف بعتق عبده ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غد اشتراه فال وليس كذا أم ولد وال
أيت حر إن بعتك، فباعه بيعا ليس ببيع  :حينث ألن احلنث إذا وقع مرة مل حينث ثايية، ولو قال لعبده

باخليار خيار فهو حر حني عقد البيع، وإمنا زعمته من قبل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل املتبابعني 
إن  :ولو قال .فكان لو أعتقه عتقا فيعتق باحلنث :وتفرقهما باألبدان فقال :ما مل يتفرقا، قال

  .زوجتك أو بعتك فأيت حر، فزوجه أو باعه بيعا فاسدا مل حينث
  
 باب جامع األميان الثاين  

   
 

 2479 :صفحة 
 
س احليتان أو رؤوس الطري أو رؤوس وإذا حلف ال يأكل الرؤوس فأكل رؤو :قال الشافعي رمحه اهلل  

شيء خيالف رؤوس الغنم واإلبل والبقر مل حينث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل 
الرؤوس إمنا هي ما وصفنا، إال أن يكون بالد هلا صيد يكثر كما يكثر حلم األيعام يف السوق ومتيز 

ج واألوز والنعام الذي يزايل بائضه حيا رؤوسها فيحنث يف رؤوسها وكذلك البيض وهو بيض الدجا
فأما بيض احليتان فال لكون هكذا، ولو حلف ال يأكل حلما حنث بلحم اإلبل والبقر والغنم والوحش 

والطري أليه كله حلم وال حينث يف حلم احليتان أليه ليس باألغلب، ولو حلف أن ال يشرب سويقا فأكله 
رب شيئا فذاقه فدخل بطنه مل حينث، ولو حلف ال يأكل مسنا أو ال يأكل خبزا فماثه فشربه أو ال يش

فأكله باخلبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث ألن السمن ال يكون مأكوال إال بغريه إال أن يكون جامدا 
فيقدر على أن يأكله جامدا مفردا، وإذا حلف ال يأكل هذه التمرة فوقعت يف متر فإن أكله إال مترة أو 

 حينث حىت يستيقن أيه أكلها والورع أن حينث يفسه، وإذا حلف أن ال يأكل هذه هلكت منه مترة مل
احلنطة فطحنها أو خبزها أو قالها فجعلها سويقا مل حينث أليه مل يأكل ما وقع عليه اسم قمح، ولو 



حلف أن ال يأكل حلما فأكل شحما وال شحما فأكل حلما أو رطبا فأكل مترا أو مترا فأكل رطبا أو 
فأكل لبنا مل حينث ألن كل واحد منها غري صاحبه، ولو حلف ال يكلم رجال مث سلم على قوم  زبدا

واحمللوف عليه فيهم مل حينث إال أن ينويه، ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسوال فالورع أن حينث 
باحلق أوىل هذا عندي به و :قال املزين رمحه اهلل .وال يبني ذلك ألن الرسول والكتاب غري الكالم

بكرة وعشيا  فأفهمهم   :آيتك أن ال تكلم الناس ثالث ليال سويا  إىل قوله  :قال اهلل جل ثناؤه
ما يقوم مقام الكالم ومل يتكلم، وقد احتج الشافعي بأن اهلجرة حمرمة فوق ثالث فلو كتب أو أرسل 

فلو كان  :املزين رمحه اهللقال  .إليه وهو يقدر على كالمه مل خيرجه هذا من اهلجرة اليت يأمث هبا
ولو حلف ال يرى كذا إال رفعه  :قال الشافعي رمحه اهلل .الكتاب كالما خلرج به من اهلجرة فتفهم

إىل قاض فرآه فلم ميكنه رفعه إليه حىت مات ذلك القاضي مل حينث حىت ميكنه فيفرط وإن عزل، فإن 
يه وإن مل يكن له يية خشيت أن حينث إن مل كايت ييته أن يرفعه إليه إن كان قاضيا فال جيب رفعه إل

 :قال .يرفعه إليه، ولو حلف ماله مال وله عرض أو دين حنث إال أن يكون يوى غري ذلك فال حينث

ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه هبا فإن كان حييط العلم أهنا ماسته كلها بر، وإن 
 حينث يف احلكم وحينث يف الورع، واحتج الشافعي بقول أحاط أهنا مل متاسه كلها مل يرب، وإن شك مل

وضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث    :اهلل عز وجل
هذا  :قال املزين رمحه اهلل .بأثكال النخل يف الزيا وهذا شيء جمموع غري أيه إذا ضربه هبا ماسته

ت إال أن يشاء فالن فإن مات أو غيب عنا حىت مضى الوقت خالف قوله لو حلف ليفعلن كذا لوق
 .وكال ما يرب به شك فكيف حينث يف أحدمها وال حينث يف اآلخر :قال املزين رمحه اهلل .حنث

ولو مل يقل ضربا شديدا بأي ضرب ضربه  :قال الشافعي .فقياس قوله عندي أن ال حينث بالشك
ب له هبة فتصدق عليه أو حنله أو أعمره فهو هبة، فإن أسكنه إياه مل حينث أليه ضاربه، ولو حلف ال يه

فإمنا هي عارية مل ميلكه إياها فمىت شاء رجع فيها وكذلك إن حبس عليه، ولو حلف أن ال يركب دابة 
ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل .العبد فركب دابة العبد مل حينث ألهنا ليست له إمنا امسها مضاف إليه

اهلل أو صدقة على معاين األميان فمذهب عائشة رضي اهلل عنها وعدة من أصحاب  قال مايل يف سبيل
من حنث يف املشي إىل بيت  :وقال .النيب صلى اهلل عليه وسلم وعطاء والقياس أن عليه كفارة ميني

قول عطاء كفارة ميني ومذهبه أن أعمال الرب ال تكون إال ما فرض اهلل أو  :اهلل ففيه قوالن أحدمها



هلل علي إن شفاين أن أحج يذرا فأما  :والتربر أن يقول :قال الشافعي .را يراد به اهلل عز وجلترب
قال املزين رمحه  .إن مل أقضك حقك فعلي املشي إىل بيت اهلل فهذا من معاين األميان ال معاين النذور

قد قال يف غري قد قطع بأيه قول عدد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والقياس، و :اهلل
 لو قال هلل علي يذر حج إن شاء فالن فشاء مل يكن عليه شيء   :هذا املوضع
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إمنا النذر ما أريد به اهلل .إمنا النذر ما أريد به اهلل عز وجل ليس على معاين املعلق والشائي غري الناذر  

  .عز وجل ليس على معاين املعلق والشائي غري الناذر
  
 النذور باب  

من يذر أن ميشي إىل بيت اهلل لزمه إن قدر على الشي وإن مل يقدر ركب  :قال الشافعي رمحه اهلل 
وأهراق دما احتياطا من قبل أيه إذا مل يطق شيئا سقط عنه، وال ميشي أحد إىل بيت اهلل إال أن يكون 

وإذا يذر أن يعتمر ماشيا  حاجا أو معتمرا، وإذا يذر احلج ماشيا مشى حىت حيل له النساء مث يركب،
مشى حىت يطوف بالبيت ويسعى بني الصفا واملروة وحيلق أو يقصر ولو فاته احلج حل ماشيا وعليه حج 

علي أن أمشي مل يكن عليه املشي حىت يكون برا فإن مل ينو شيئا فال شيء  :ولو قال .قابل ماشيا
ثل املسجد احلرام، وأحب لو يذر إىل مسجد عليه أليه ليس يف املشي إىل غري مواضع التربر بر وذلك م

ال تشد الرحال   :املدينة أو إىل بيت املقدس أن ميشي، واحتج بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وال يبني يل أن جيب كما  .املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى   :إال إىل ثالثة مساجد

لك أن الرب بإتيان بيت اهلل عز وجل فرض والرب بإتيان هذين يبني يل أن واجبا املشي إىل بيت اهلل، وذ
يافلة، ولو يذر أن ميشي إىل مسجد مصر مل جيب عليه، ولو يذر أن ينحر مبكة مل جيزئه بغريها، ولو يذر 
أن ينحره بغريها مل جيزئه إال حيث يذر أليه وجب ملساكني ذلك البلد، وإذا يذر أن يأيت إىل موضع من 

أو راكبا فعليه أن يأيت احلرم حاجا أو معتمرا، ولو يذر أن يأيت عرفة أو مرا أو مىن أو قريبا  احلرم ماشيا
من احلرم مل يلزمه، ولو يذر أن يهدي متاعا مل جيزئه إال أن يتصدق به على مساكني احلرم، فإن كايت 



ر أن يهدي ماال حيمل ييته أن يعلقه سترا على البيت أو جيعله يف طيب البيت جعله حيث يواه، وإذا يذ
من األرضني والدور باع ذلك وأهدى مثنه، ومن يذر بدية مل جيزئه إال ثىن أو ثنية واخلصي جيزي، وإذا 
مل جيد بدية فبقرة ثنية، فإن مل جيد فسبع من الغنم جتزي ضحايا، وإن كايت ييته على بدية من اإلبل مل 

صوم صامه متفرقا أو متتابعا، ولو يذر صيام سنة بعينها  جيزئه من البقر والغنم إال بقيمتها، ولو يذر عدد
صامها إال رمضان فإيه يصومه لرمضان ويوم الفطر واألضحى وأيام التشريق وال قضاء عليه فيها، وإن 

هلل علي أن أحج عامي هذا حال بينه وبينه  :وإن قال .يذر سنة بغري عينها قضى هذه األيام كلها
ولو  .يه، وإن حدث به مرض أو خطأ عدد أو يسيان أو توان قضاهعدو أو سلطان فال قضاء عل

 .هلل علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فالن فقدم ليال فال صوم عليه وأحب لو صام صبيحته :قال

ولو قدم هنارا هو فيه صائم تطوعا كان عليه قضاؤه أليه يذر، وقد حيتمل القياس أن ال يكون عليه 
يعين أيه ال صوم لنذره إال  :قال املزين .يصلح بأن يكون فيه صائما عن يذره القضاء من قبل أيه ال

قضاؤه  :قال املزين .بنية قبل الفجر ومل يكن له سبيل إىل أن يعلم أن عليه صوما إال بعد مقدمه
فرض اهلل عز وجل صوم شهر  .وكذلك احلج إذا أمكنه قبل موته :قال املزين .عندي أوىل به

فعدة من أيام أخر    :قال اهلل :قال املزين رمحه اهلل .م يسقط بعجزه عنه مبرضهرمضان بعينه فل
وأمجعوا أيه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجب فقضاؤه إذا 

ولو أصبح فيه  :قال الشافعي .أمكنه وإن ذهب وقته واجب، وقد قطع هبذا القول يف موضع آخر
يذر غري هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فالن، ولو يذر أن يصوم  صائما من

اليوم الذي يقدم فيه فالن أبدا فقدم يوم االثنني فعليه أن يصوم كل اثنني يستقبله إال أن يكون يوم فطر 
ين قال املز .عليه القضاء :وقال يف كتاب الصوم .أو أضحى أو تشريق فال يصومه وال يقضيه

ال قضاء أشبه بقوله ألهنا ليست بوقت لصوم عنده لفرض وال لغريه، وإن يذر صومها يذر  :رمحه اهلل
  .معصية وكذلك ال يقضي يذر معصية
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ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعني صامهما وقضى كل اثنني فيهما وال يشبه شهر  :قال الشافعي  
يفسه بعد ما وجب عليه صوم االثنني وشهر رمضان أوجبه اهلل عليه  رمضان ألن هذا شيء أدخله على

ال بشيء أدخله على يفسه، ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها، 
قال املزين رمحه  .هلل علي أن أصوم أيام حيضي فال يلزمها شيء ألهنا يذرت معصية :ولو قالت

وإذا يذر الرجل صوما  :قال الشافعي رمحة اهلل عليه .يقضي يذر معصية هذا يدل على أن ال :اهلل
أو صالة ومل ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصالة ركعتان ومن الصوم يوم، ولو يذر عتق رقبة فأي رقبة 

قال املزين  .أعتق أجزأه، ولو قال رجل آلخر ميني يف ميينك فحلف فاليمني على احلالف دون صاحبه
ال ميني إال على  :فقال ?فقلت له فإن قال ميني يف ميينك بالطالق فحلف أعليه شيء :رمحه اهلل

يف املشي كفارة ميني عن زيد  :قال يل علي بن معبد :قال املزين رمحه اهلل .احلالف دون صاحبه
وابن عمر وحفصة وميمون بن مهران والقاسم بن حممد واحلسن وعبد اهلل بن عمر اجلوزي ورواية عن 

ال كفارة عليه أصال وعطاء وشريك ومسعته  :وقال سعيد بن املسيب .د بن احلسن واحلسنحمم
 :قال املزين .ال كفارة  :يقول ذلك، وذكر عن الليث كفارة ميني يف ذلك كله إال سعيد فإيه قال

حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن عبد الرمحن احلجي عن أمه صفية بنت  :حدثنا احلميدي قال
هي ميني يكفرها  :أن ابن عم هلا جعل ماله يف سبيل اهلل أو يف رتاج الكعبة فقالت قالت عائشةشيبة 

حدثنا ابن أيب رواد عن املثىن بن الصباح عن عمرو بن  :وحدثنا احلميدي قال .ما يكفر اليمني
ما  ميني يكفرها :شعيب عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال فيمن جعل ماله يف سبيل اهلل

  .قال احلميدي وهو قويل .قال احلميدي ومسعت الشافعي وسفيان يفتيان به .يكفر اليمني
  
 كتاب أدب القاضي  
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أحب أن يقضي القاضي يف موضع بارز للناس ال يكون دويه حجاب، وأن يكون يف  :قال الشافعي  

فق األماكن به وأحراها أن ال تسرع ماللته فيه، غري املسجد لكثرة الغاشية واملشامتة بني اخلصوم يف أر



 :ومعقول يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي .وأيا إلقامة احلد يف املسجد أكره

ال حيكم احلاكم وال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان  أيه أراد أن يكون القاضي حني حيكم يف  
واحلاكم أعلم بنفسه فأي حال أتت عليه تغري فيها عقله أو خلقه  حال ال يتغري فيها خلقه وال عقله،

ايبغى له أن ال يقضي حىت يذهب، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم، وإن 
غريه مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو يعاس أو ماللة ترك، وأكره له البيع والشراء خوف احملاباة 

وال أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن جييب كال وإما أن يترك  :قال .غريهبالزيادة ويتواله له 
كال ويعتذر ويسأهلم التحليل ويعود املرضى ويشهد اجلنائز ويأيت مقدم الغائب، وإذا بان له من أحد 

اخلصمني لدد هناه، فإن عاد زجره وال حيبسه وال يضربه إال أن يكون يف ذلك ما يستوجبه، ويشاور قال 
 .وشاورهم يف األمر    :وأمرهم شورى بينهم  وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  : عز وجلاهلل

إن كان النيب صلى اهلل عليه وسلم عن مشاورهتم لغنيا ولكنه أراد أن يسنت بذلك احلكام  :قال احلسن
القياس ولسان بعده، وال يشاور إذا يزل به املشكل إال عاملا بالكتاب والسنة واآلثار وأقاويل الناس و

العرب، وال يقبل وإن كان أعلم منه حىت يعلم كعلمه أن ذلك الزم له من حيث مل ختتلف الرواية فيه أو 
فأما أن يقلده فلم جيعل اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل .بداللة عليه أو أيه ال حيتمل وجها أظهر منه

ملختلفني أليه أشد لتقصيه وليكشف وجيمع ا :قال .ذلك ألحد بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بعضهم على بعض وإن مل يكن يف عقله ما إذا عقل القياس عقله وإذا مسع االختالف ميزه فال ينبغي أن 

يقضي وال ألحد أن يستقضيه، وال جيوز له أن يستحسن بغري قياس ولو جاز ذلك جلاز أن يشرع يف 
 .األصل فذلك الذي ال حيل ألحد خالفهأن يكون يف معىن  :والقياس قياسان أحدمها .الدين

أن يشبه الشيء الشيء من أصل ويشبه الشيء من أصل غريه فيشبهه هذا هبذا األصل ويشبهه  :واآلخر
وموضع الصواب يف ذلك عنديا أن ينظر فإن أشبهه أحدمها يف خصلتني واآلخر يف  .اآلخر بأصل غريه

ففهمناها سليمان   :عز وجل يف داود وسليمانقال اهلل  .خصلة أحلقه بالذي أشبهه يف اخلصلتني
لوال هذه اآلية لرأيت أن احلكام قد هلكوا ولكن اهلل محد  :قال احلسن .وكال آتينا حكما وعلما  

إذا اجتهد احلاكم   :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .هذا لصوابه وأثىن على هذا باجتهاده
فأخربه أيه يثاب على أحدمها أكثر مما  :أجر  قال الشافعي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله

أيا  :قال املزين رمحه اهلل .يثاب على اآلخر، فال يكون الثواب فيما ال يسع وال يف اخلطأ املوضوع



 .ال يؤجر على اخلطأ وإمنا يؤجر على قصد الصواب وهذا عندي هو احلق :أعرف أن الشافعي قال

اجتهد من احلكام فقضى باجتهاده مث رأى أن اجتهاده خطأ أو ورد على  من :قال الشافعي رمحه اهلل
قاض غريه فسواء، فما خالف كتابا أو سنة أو إمجاعا أو ما يف معىن هذا رده وإن كان حيتمل ما ذهب 
إليه وحيتمل غريه مل يرده وحكم فيما استأيف بالذي هو الصواب عنده، وليس على القاضي أن يتعقب 

وإذا حتاكم إليه  .وإن تظلم حمكوم عليه ممن قبله يظر فيه فرده أو أيفذه على ما وصفتحكم من قبله 
أعجمي ال يعرف لسايه مل تقبل الترمجة عنه إال بعدلني يعرفان لسايه، وإذا شهد الشهود عند القاضي 

ن كتب حلية كل رجل ورفع يف يسبه إن كان له أو والية إن كايت له، وسأله عن صناعته وكنيته إ
وأحب إذا مل يكن هلم  :قال الشافعي رمحه اهلل .كايت له، وعن مسكنه وعن موضع بياعته ومصاله

سدة عقول أن يفرقهم مث يسأل كل واحد منهم على حدته عن شهادته واليوم الذي شهد فيه واملوضع 
هبم ذلك، ومن فيه ليستدل على عورة إن كايت يف شهادته، وإن مجعوا احلال احلسنة والعقل مل يفعل 

وأحب أن يكون أصحاب مسائله جامعني للعفاف يف الطعمة واأليفس وافري العقول براء من الشحناء 
بينهم وبني الناس أو احليف عليهم أو احليف على أحد بأن يكويوا من أهل األهواء والعصبية أو املماطلة 

 ا الرجل عن عدوه فيخفي حسنا  للناس، وأن يكويوا جامعني لألماية يف أدياهنم ال يتغفلون بأن يسألو
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ويقول قبيحا فيكون جرحا ويسألوه عن صديقه فيخفي قبيحا ويقول حسنا فيكون تعديال وحيرص   

على أن ال يعرف له صاحب مسألة فيحتال له، وأن يكتب ألصحاب املسائل صفات الشهود على ما 
ا فيه، مث ال يسألون أحدا حىت خيربوه مبن شهدوا وصفنا وأمساء من شهد له وشهد عليه ومبلغ ما شهدو

له وعليه وبقدر ما شهدوا فيه فإن املسؤول قد يعرف ما ال يعرف احلاكم من أن يكون الشاهد عدوا 
للمشهود عليه أو شريكا فيما شهد فيه وتطيب يفسه على تعديله يف اليسري ويقف يف الكثري، وال يقبل 

رحيه إال من اثنني وخيفي عن كل واحد منهما أمساء من دفع إىل اآلخر لتتفق املسألة عنه وال تعديله وال جت
مسألتهما أو ختتلف، فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها مع غريمها، وإن عدل 

رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان اجلرح أوىل ألن التعديل على الظاهر واجلرح على الباطن، وال يقبل 



رح إال باملعاينة أو بالسماع وال يقبله من فقيه دين عاقل إال بأن يقفه على ما جيرحه به فإن الناس اجل
يتباينون يف األهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق بالتأويل وهو باجلرح عندهم أوىل، وأكثر 

يقبل التعديل إال بأن من ينسب إىل أن جتوز شهادته بغيا حىت يعد اليسري الذي ال يكون جرحا، وال 
يقول عدل علي ويل مث ال يقبل حىت يسأله عن معرفته به فإن كايت باطنة متقادمة وإال مل يقبل ذلك 
منه، ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل عن تعديله عاليية ليعلم أن املعدل سرا هو هذا ال 

جيمع أن يكون عدال عاقال وحيرص أن  يوافق اسم امسا وال يسب يسبا، وال ينبغي أن يتخذ كاتبا حىت
والقاسم يف صفة الكاتب عامل باحلساب ال  .يكون فقيها ال يؤتى من جهالة يزها بعيدا من الطبع

ويتوىل القاضي ضم الشهادات ورفعها ال يغيب ذلك عنه ويرفعها يف قمطر  :قال الشافعي .خيدع
ائهما والشهر الذي كايت فيه ليكون ويضم الشهادات وحجج الرجلني يف مكان واحد مترمجة بأمس

أعرف له إذا طلبها، فإذا مضت سنة عزهلا وكتب خصوم سنة كذا حىت تكون كل سنة مفروزة وكل 
شهر مفروزا، وال يفتح املواضع اليت فيها تلك الشهادات إال بعد يظره إىل خامته أو عالمته، وأن يترك يف 

ها وال يقبل من ذلك وال مما وجد يف ديوايه إال ما يدي املشهود له يسخة بتلك الشهادات وال خيتم
حفظ أليه قد يطرح يف الديوان ويشبه اخلط اخلط، ولو شهد عنده شهود أيه حكم حبكم فال يبطله وال 
حيقه إذا مل يذكره، وإن شهدوا عند غريه أجازه أليه ال يعرف منه ما يعرف من يفسه فإن علم غريه أيه 

يقول قبيحا فيكون جرحا ويسألوه عن صديقه فيخفي قبيحا ويقول حسنا .أيكره فال ينبغي أن يقبله
فيكون تعديال وحيرص على أن ال يعرف له صاحب مسألة فيحتال له، وأن يكتب ألصحاب املسائل 

صفات الشهود على ما وصفنا وأمساء من شهد له وشهد عليه ومبلغ ما شهدوا فيه، مث ال يسألون أحدا 
له وعليه وبقدر ما شهدوا فيه فإن املسؤول قد يعرف ما ال يعرف احلاكم من أن  حىت خيربوه مبن شهدوا

يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه أو شريكا فيما شهد فيه وتطيب يفسه على تعديله يف اليسري ويقف 
ء من يف الكثري، وال يقبل املسألة عنه وال تعديله وال جترحيه إال من اثنني وخيفي عن كل واحد منهما أمسا

دفع إىل اآلخر لتتفق مسألتهما أو ختتلف، فإن اتفقت بالتعديل أو التجريح قبلهما وإن اختلفت أعادها 
مع غريمها، وإن عدل رجل بشاهدين وجرح بآخرين كان اجلرح أوىل ألن التعديل على الظاهر واجلرح 

دين عاقل إال بأن يقفه على ما  على الباطن، وال يقبل اجلرح إال باملعاينة أو بالسماع وال يقبله من فقيه
جيرحه به فإن الناس يتباينون يف األهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر والفسق بالتأويل وهو باجلرح 



عندهم أوىل، وأكثر من ينسب إىل أن جتوز شهادته بغيا حىت يعد اليسري الذي ال يكون جرحا، وال يقبل 
قبل حىت يسأله عن معرفته به فإن كايت باطنة متقادمة وإال التعديل إال بأن يقول عدل علي ويل مث ال ي

مل يقبل ذلك منه، ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل عن تعديله عاليية ليعلم أن املعدل سرا 
هو هذا ال يوافق اسم امسا وال يسب يسبا، وال ينبغي أن يتخذ كاتبا حىت جيمع أن يكون عدال عاقال 

والقاسم يف صفة الكاتب عامل  .ال يؤتى من جهالة يزها بعيدا من الطبعوحيرص أن يكون فقيها 
ويتوىل القاضي ضم الشهادات ورفعها ال يغيب ذلك عنه  :قال الشافعي .باحلساب ال خيدع

ويرفعها يف قمطر ويضم الشهادات وحجج الرجلني يف مكان واحد مترمجة بأمسائهما والشهر الذي 
طلبها، فإذا مضت سنة عزهلا وكتب خصوم سنة كذا حىت تكون كل كايت فيه ليكون أعرف له إذا 

سنة مفروزة وكل شهر مفروزا، وال يفتح املواضع اليت فيها تلك الشهادات إال بعد يظره إىل خامته أو 
عالمته، وأن يترك يف يدي املشهود له يسخة بتلك الشهادات وال خيتمها وال يقبل من ذلك وال مما وجد 

ما حفظ أليه قد يطرح يف الديوان ويشبه اخلط اخلط، ولو شهد عنده شهود أيه حكم يف ديوايه إال 
حبكم فال يبطله وال حيقه إذا مل يذكره، وإن شهدوا عند غريه أجازه أليه ال يعرف منه ما يعرف من 

  .يفسه فإن علم غريه أيه أيكره فال ينبغي أن يقبله
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 كتاب قاض إىل قاض  

ويقبل كل كتاب لقاض عدل وال يقبله إال بعدلني، وحىت يفتحه ويقرأه  :ل الشافعي رمحه اهللقا 
أشهد أن  :عليهما فيشهدا أن القاضي أشهدمها على ما فيه وأيه قرأه حبضرهتما أو قرئ عليهما وقال

ه، فإن وينبغي أن يأمرهم بنسخه كتابة يف أيديهم ويوقعوا شهادهتم في :قال .هذا كتايب إىل فالن
ايكسر خامته أو امنحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه، فإن مات الكاتب أو عزل مل مينع ذلك قبوله ويقبله 
كما يقبل حكمه، ولو ترك أن يكتب امسه يف العنوان وقطع الشهود بأيه كتابه قبله، وإن أيكر املكتوب 

عليه بينة هبذا االسم والنسب والقبيلة عليه مل يأخذه به حىت تقوم بينة بأيه هو، فإذا رفع يف يسبه فقامت 



والصناعة أخذ بذلك احلق، وإن وافق االسم والقبيلة والنسب والصناعة فأيكر املكتوب عليه مل يقض 
عليه حىت يبان بشيء ال يوافقه فيه غريه، وكتاب القاضي إىل اخلليفة واخلليفة إىل القاضي والقاضي إىل 

  .يقبل إال كما وصفت من كتاب القاضي إىل القاضي األمري واألمري إىل القاضي سواء ال
  
 باب القسام  

وينبغي أن يعطي أجر القسام من بيت املال ألهنم حكام، وإن مل يعطوا خلي  :قال الشافعي رمحه اهلل 
بينهم وبني من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم مبا شاء قل أو كثر، فإن مسوا على كل واحد يف 

وما فجائز، وإن مسوه على الكل فعلى قدر األيصباء، وإذا تداعوا إىل القسم وأىب يصيبه شيئا معل
شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم مبا يصري له مقسوما أجربهتم على القسم، فإن مل ينتفع الباقون مبا 

اسم وينبغي للق .يصري إليهم فأقول ملن كره إن شئتم مجعتم حقكم فكايت مشاعة بينكم لتنتفعوا هبا
أن حيصي أهل القسم ومبلغ حقوقهم، فإن كان فيهم من له سدس وثلث ويصف قسمه على أقل 

السهمان وهو السدس فيها، فيجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمني ولصاحب النصف 
ثالثة، مث يقسم الدار على ستة أجزاء مث يكتب أمساء أهل السهمني يف رقاع قراطيس صغار مث يدرجها 

ندق طني يدور وإذا استوت ألقاها يف حجر من مل حيضر البندقة وال الكتاب مث مسى السهمني أوال يف ب
وثاييا وثالثا، مث قال أخرج على األول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له 

هو له السهم األول فإن كان صاحب السدس فهو له وال شيء له غريه، وإن كان صاحب الثلث ف
أخرج بندقة  :والسهم الذي يليه، وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليايه مث قيل له

على السهم الذي يلي ما خرج، فإذا خرج فيها اسم رجل فهو له كما وصفت حىت تنفذ السهمان، فإذا 
ه، وإذا علمه كان يف القسم رد مل جيز حىت يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عن

كما يعلم البيوع اليت جتوز أجزته ال بالقرعة، وال جيوز أن جيعل ألحدمها سفال ولآلخر علوه إال أن 
وإذا ادعى بعضهم غلطا كلف البينة، فإن جاء هبا رد القسم عنه وإذا  .يكون سفله وعلوه لواحد

إن  :هلم يف الدين والوصيةاستحق بعض املقسوم أو حلق امليت دين فبيع بعضها ايتقض القسم ويقال 
وال يقسم صنف من  .تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أيفذيا القسم بينكم وإال يقضاء عليكم

املال مع غريه وال عنب مع خنل، وال يصح بعل مضموم إىل عني وال عني مضمومة إىل بعل وال بعل إال 



الطعام وكل ما احتمل القسم، وإذا طلبوا خنل يشرب بنهر مأمون االيقطاع، وتقسم األرضون والثياب و
أن يقسم دارا يف أيديهم قلت ثبتوا على أصول حقوقكم ألين لو قسمتها بقولكم مث رفعت إىل حاكم 

كان شبيها أن جيعلها لكم ولعلها لغريكم، وقد قيل يقسم ويشهد أيه قسمها على إقرارهم وال يعجبين 
  .ملا وصفت

  
 وم والشهود باب ما علي القاضي يف اخلص 
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ينبغي للقاضي أن ينصف اخلصمني يف املدخل عليه للحكم واالستماع  :قال الشافعي رمحه اهلل  

واإليصات لكل واحد منهما حىت تنفذ حجته وال ينهرمها وال يتعنت شاهدا، وال ينبغي أن يلقن واحدا 
تكلما أو يسكت حىت يبتدئ أحدمها، منهما حجة وال شاهدا شهادة، وال بأس إذا جلس أن يقول 

وينبغي أن يبتدئ الطالب فإذا أيفذ حجته تكلم املطلوب، وال ينبغي أن يضيف اخلصم دون خصمه وال 
يقبل منه هدية، وإن كان يهدي إليه قبل ذلك حىت تنفذ خصومته، وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن 

هلم يوما بقدر ما ال يضر بأهل البلد فإن كثروا حىت  كان املسافرون قليال فال بأس أن يبدأ هبم وأن جيعل
ساووا أهل البلد أساهم هبم ولكل حق، وال يقدم رجال جاء قبله رجل وال يسمع بينة يف جملس إال يف 
حكم واحد فإذا فرغ أقامه ودعا الذي بعده، وينبغي لإلمام أن جيعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه 

إن شئت بصحيفة فيها شهادة شاهديك وكتاب  :فعل قال للطالبوال يكلفه الطالب فإن مل ي
خصومتك وال أكرهك وال أقبل أن يشهد لك شاهد بال كتاب وأيسى شهادته، فإن قبل الشهادة من 
غري حمضر خصم فال بأس، وينبغي إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه أمساءهم وأيساهبم 

حكم عليه، وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أيه شهد عنده بزور  ويطرده جرحهم، فإن مل يأت به
عزره ومل يبلغ بالتعزير أربعني سوطا وشهر أمره، فإن كان من أهل املسجد وقفه فيه، وإن كان من أهل 

  .إيا وجديا هذا شاهد زور فاعرفوه :قبيل وقفه يف قبيله أو يف سوقه وقال



أحدمها أيه كشاهد  :يف اخلصم يقر عند القاضي فقال فيها قوالن اختلف قوله :قال املزين رمحه اهلل 
وقطع بأن مساعه اإلقرار منه أثبت من الشهادة  :قال املزين .واآلخر أيه حيكم به .وبه قال شريح

أقضي عليه بعلمي وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وبشاهد  :وهكذا قال يف كتاب الرسالة
 :قال .ني وبشاهد وميني وهو أقوى من النكول ورد اليمنيوامرأتني وهو أقوى من شاهد ومي

وأحب لإلمام إذا ويل القضاء رجال أن جيعل له أن يوىل القضاء من رأى يف الطرف من أطرافه فيجوز 
قد كنت قضيت لفالن على فالن مل يقبل إال بشهود وكل ما حكم به لنفسه  :حكمه، ولو عزل فقال

  .شهادته رد حكمهوولده ووالده ومن ال جتوز له 
  
 الشهادات يف البيوع  

خمتصر من اجلامع من اختالف احلكام والشهادات ومن أحكام القرآن ومن مسائل شىت مسعتها منه لفظا  
 :وأشهدوا إذا تبايعتم  فاحتمل أمره جل ثناؤه أمرين  :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي

فلما أمر اهلل عز وجل يف  .من تركه بتركهواآلخر حتما يعصي  .أن يكون مباحا تركه :أحدمها
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤمتن أمايته  دل على  :آية الدين والدين تبايع باإلشهاد وقال فيها

أن األوىل داللة على احلظ ملا يف اإلشهاد من منع الظامل باجلحود أو بالنسيان وملا يف ذلك من براءات 
أمر يدب اهلل إليه فهو اخلري الذي ال يعتاض منه من تركه، وقد حفظ عن  الذمم بعد املوت ال غري، وكل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه بايع أعرابيا فرسا فجحده بأمر بعض املنافقني ومل يكن بينهما إشهاد 
  .فلو كان حتما ما تركه صلى اهلل عليه وسلم

  
 باب عدة الشهود وحيث ال جيوز فيه النساء  

 وز وحكم القاضي بالظاهر  وحيث جي 
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لوال جاؤوا عليه  :ودل اهلل جل ثناؤه على أن ال جيوز يف الزيا أقل من أربعة لقوله :قال الشافعي  

يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأيت رجال  :بأربعة شهداء  وقال سعد



وجلد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ثالثة ملا  .  يعم  :فقال .أمهله حىت آيت بأربعة شهداء
وأشهدوا ذوي عدل منكم  فايتهى إىل  :وقال اهلل جل ثناؤه يف اإلمساك والفراق .مل يقم الرابع

شاهدين، ودل على ما دل قبله من يفي أن جيوز فيه إال رجال ال يساء معهم أليه ال حيتمل إال أن يكويا 
ومل يذكر  .فإن مل يكويا رجلني فرجل وامرأتان    :آية الدين وقال اهلل جل ثناؤه يف .رجلني

يف شهود الزيا وال الفراق وال الرجعة امرأة، ووجديا شهود الزيا يشهدون على حد ال مال، والطالق 
والرجعة حترمي بعد حتليل وتثبيت حتليل ال مال، والوصية إىل املوصى إليه قيام مبا أوصى به إليه ال أن له 

وال يف  :ال أعلم أحدا من أهل العلم خالف يف أيه ال جيوز يف الزيا إال الرجال وأكثرهم قالماال، و
الطالق وال يف الرجعة إذا تناكر الزوجان، وقالوا ذلك يف الوصية فكان ذلك كالداللة على ظاهر 

ه ماال والدين مال فما أخذ به املشهود ل .القرآن، وكان أوىل األمور بأن يصار إليه ويقاس عليه
 :قال الشافعي رمحه اهلل .جازت فيه شهادة النساء مع الرجال وما عدا ذلك فال جيوز فيه إال الرجال

أن تضل إحدامها   :وقال .فإن مل يكويا رجلني فرجل وامرأتان    :ويف قول اهلل تبارك وتعاىل
ع الرجل، وال جيوز منهن فتذكر إحدامها األخرى  داللة على أيه ال جتوز شهادة النساء حيث جيزن إال م

إال امرأتان فصاعدا، وأصل النساء أيه قصر هبن عن أشياء بلغها الرجال أهنم جعلوا قوامني عليهن 
وحكاما وجماهدين، وأن هلم السهمان من الغنيمة دوهنن وغري ذلك فاألصل أن ال جيزن، فإذا أجزن يف 

 ?يف الطالق والعتاق وردهن يف احلدود موضع مل يعد هبن ذلك املوضع وكيف أجازهن حممد بن احلسن

ويف إمجاعهم على أن ال جيزن على الزيا ومل يستننب يف اإلعواز من األربعة  :قال الشافعي رمحه اهلل
إن  :وقال بعض أصحابنا .دليل على أن ال جيزن يف الوصية إذ مل يستننب يف اإلعواز من شاهدين

 عدد أحفظ ذلك عنهم من أهل املدينة وهذا إجازة شهدت امرأتان لرجل مبال حلف معهن، ولقد خاهلل
النساء بغري رجل فيلزمه أن جييز أربعا فيعطي هبن حقا، فإن قال إهنما مع ميني رجل فيلزمه أن ال جييزمها 

وكان القتل واجلراح وشرب اخلمر  :قال الشافعي رمحه اهلل .مع ميني امرأة واحلكم فيهما واحد
 .دد الشهود فكان ذلك قياسا على شاهدي الطالق وغريه مما وصفتوالقذف مما مل يذكر فيه ع

وال حيل حكم احلاكم األمور عما هي عليه، أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه يقضي  :قال
من قضيت له من حق أخيه بشيء فال يأخذه فإمنا أقطع   :بالظاهر ويتوىل اهلل عز وجل السرائر فقال

شهدا بزور أن رجال طلق امرأته ثالثا ففرق احلاكم بينهما كايت له حالال غري أيا  له قطعة من النار  فلو



يكره أن يطأها فيحدا، ويلزم من زعم أن فرقته فرقة حترم هبا على الزوج حيل ألحد الشاهدين أن 
لو شهدا له بزور أن هذا قتل ابنه عمدا فأباح له  :يتزوجها فيما بينه وبني اهلل عز وجل أو يقول

  .حلاكم دمه أن يريق دمه وحيل له فيما بينه وبني اهلل عز وجلا
  
 باب شهادة النساء ال رجل معهن  

 والرد على من أجاز شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن كتاب اختالف ابن أيب ليلي وأيب حنيفة   
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خمالفا يف أن شهادة النساء جائزة فيه والوالدة وعيوب النساء مما مل أعلم فيه  :قال الشافعي رمحه اهلل  

ال يكون يف شهادة النساء ال رجل معهن يف أمر  :ال رجل معهن، واختلفوا يف عددها فقال عطاء
وملا ذكر اهلل النساء فجعل  .وهبذا يأخذ :قال الشافعي رمحه اهلل .النساء أقل من أربع عدول

إذ أجاز املسلمون شهادة  -واهلل أعلم -ه دل امرأتني يقومان مقام رجل يف املوضع الذي أجازمها في
 :قال الشافعي .النساء يف موضع أن ال جيوز منهن إال أربع عدول ألن ذلك معىن حكم اهلل عز وجل

وقلت ملن جييز شهادة امرأة يف الوالدة كما جييز اخلرب هبا ال من قبل الشهادة وأين اخلرب من الشهادة 
فتقبل يف اخلرب أخربيا  :قلت .ال :قال ?رجل ولدت هذا الولدأتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة 

فاخلرب هو ما استوى فيه املخرب واملخرب والعامة من حالل أو  :قلت .يعم :قال ?فالن عن فالن
 ?والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة وإمنا تلزم املشهود عليه :قلت .يعم :قال ?حرام

  .أما يف هذا فال :قال ?ها هلذاأفترى هذا مشب :قلت .يعم :قال
  
 باب شهادة القاذف  

أمر اهلل تبارك وتعاىل أن يضرب القاذف مثايني وال تقبل له شهادة أبدا ومساه  :قال الشافعي رمحه اهلل 
فاسقا إال أن يتوب، فإذا تاب قبلت شهادته وال خالف بيننا يف احلرمني قدميا وحديثا يف أيه إذا تاب 

والتوبة إكذابه يفسه أليه أذيب بأن يطق بالقذف، والتوبة  :قال الشافعي رمحه اهلل .قبلت شهادته
منه أن يقول القذف باطل كما تكون الردة بالقول والتوبة عنها بالقول، فإن كان عدال قبلت شهادته 



زعم  :مسعت الزهري يقول :قال الشافعي أخربيا سفيان بن عيينة قال .وإال فحىت حيسن حاله
 :عراق أن شهادة القاذف ال جتوز فأشهد ألخربين مث مسى الذي أخربه أن عمر قال أليب بكرةأهل ال

وبلغين عن ابن عباس مثل معىن هذا،  :قال .إن تبت قبلت شهادتك :تب تقبل شهادتك، أو قال
 :عطاء وطاوس وجماهد وقال الشعيب :قال .من :قلت .كلنا يقوله :وقال ابن أيب جنيح

قال الشافعي وهو قبل أن حيد شر منه حني حيد ألن احلدود  ?وال تقبلون شهادته يقبل اهلل توبته
وإذا قبلتم توبة الكافر  .كفارات ألهلها فكيف تردوهنا يف أحسن حاالته وتقبلوهنا يف شر حاالته

  ?والقاتل عمدا كيف ال تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذيبا

 باب التحفظ يف الشهادة والعلم هبا  

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل   :قال اهلل جل ثناؤه :الشافعي قال 
فالعلم من  :قال .إال من شهد باحلق وهم يعلمون    :وقال .أولئك كان عنه مسؤوال  

ومنها ما تظاهرت به األخبار وثبتت معرفته يف القلوب  .منها ما عاينه فيشهد به :ثالثة أوجه
ال جتوز شهادة أعمى  :ومنها ما أثبته مسعا مع إثبات بصر من املشهود عليه فبذلك قلنا .فيشهد عليه

 .ألن الصوت يشبه الصوت إال أن يكون أثبت شيئا معاينة ومسعا ويسبا مث عمي فيجوز وال علة يف رده

 ذلك والشهادة على ملك الرجل الدار والثوب على ظاهر األخبار بأيه مالك وال يرى منازعا يف :قال
فتثبت معرفته يف القلب فتسمع الشهادة عليه وعلى النسب إذا مسعه ينسبه زمايا ومسع غريه ينسبه إىل 

يسبه ومل يسمع دافعا وال داللة يرتاب هبا، وكذلك يشهد على عني املرأة ويسبها إذا تظاهرت له 
وكذلك حيلف الرجل على األخبار ممن يصدق بأهنا فالية ورآها مرة وهذا له شهادة بعلم كما وصفنا، 

وقلت ملن  :قال الشافعي .ما يعلم بأحد هذه الوجوه فيما أخذ به مع شاهده ويف رد ميني وغريه
قال ال أجيز الشاهد وان كان بصريا حني علم حىت يعاين املشهود عليه يوم يؤديها عليه، فأيت جتيز 

  .شهادة البصري على ميت وعلى غالب يف حال وهذا يظري ما أيكرت
  
 باب ما جيب على املرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد أو يكتب  

 .وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإيه آمث قلبه    :قال اهلل جل ثناؤه :قال الشافعي رمحه اهلل 

والذي أحفظ عن كل من مسعت من أهل العلم أن ذلك يف الشاهد قد لزمته الشهادة،  :قال الشافعي



ه أن يقوم هبا على والده وولده والقريب والبعيد ال تكتم عن أحد وال حياىب هبا أحد وال وأن فرضا علي
وال يضار كاتب وال شهيد    :قال اهلل جل ثناؤه :قال الشافعي .مينعها أحد مث تتفرع الشهادات

نائز فأشبه أن يكون خرج من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام هبا يف االبتداء على الكفاية كاجلهاد واجل
  .ورد السالم، ومل أحفظ خالف ما قلت عن أحد
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 باب شرط الذين تقبل شهادهتم  

ممن ترضون من   :وقال .وأشهدوا ذوي عدل منكم   :قال اهلل جل ثناؤه :قال الشافعي 
فكان الذي يعرف من خوطب هبذا أيه أريد بذلك األحرار البالغون املسلمون  :الشهداء  قال

شهيدين من رجالكم  يدل على إبطال قول من قال جتوز شهادة الصبيان يف   :وقوله .املرضيون
وال جتوز شهادة مملوك وال  :قال .اجلراح ما مل يتفرقوا، فإن قال أجازها ابن الزبري فابن عباس ردها

عليهم، فكيف  كافر وال صيب حبال ألن املماليك يغلبهم من ميلكهم على أمورهم وأن الصبيان ال فرائض
فكيف جتوز شهادة الكافرين  ?جيب بقوهلم فرض واملعروفون بالكذب من املسلمني ال جتوز شهادهتم

  .أحسن الشافعي :قال املزين ?مع كذهبم على اهلل جل وعز
  
 كتاب األقضية واليمني مع الشاهد وما دخل فيه من اختالف  

 احلديث وغري ذلك   
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أخربيا عبد اهلل بن احلرث بن عبد امللك املخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن  قال الشافعي  

 .سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد



قال عمرو يف األموال، ورواه من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع 
لشاهد، ومن حديث جعفر بن حممد عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع ا

فإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .الشاهد، ورواه عن علي وأيب بن كعب وعمر بن عبد العزيز وشريح
 وهو الذي روى احلديث يف :قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باليمني مع الشاهد، وقال عمرو

األموال، وقال جعفر بن حممد من رواية مسلم بن خالد يف الدين والدين مال دل ذلك على أيه ال 
 :قال الشافعي رمحه اهلل .يقضى هبا يف غري ما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو مثل معناه

د ال حيلف مقيمها والبينة يف داللة سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيتان، بينة كاملة هي بعدد شهو
فكل ما كان من مال يتحول إىل مالك  :قال .معها، وبينة ياقصة العمد يف املال حيلف مقيمها معها

من مالك غريه حىت يصري فيه مثله أو يف مثل معناه قضى فيه بالشاهد مع اليمني، وكذلك كل ما وجب 
ب املال، ولو أتى قوم بشاهد أن به مال من جرح أو قتل ال قصاص فيه أو إقرار أو غري ذلك مما يوج

ألبيهم على فالن حقا أو أن فاليا قد أوصى هلم فمن حلف منهم مع شاهده استحق مورثه أو وصيته 
دون من مل حيلف، وإن كان فيهم معتوه وقف حقه حىت يعقل فيحلف أو ميوت فيقوم وارثه مقامه 

ملوصى له من معىن الوارث يف شيء وإن فيحلف ويستحق، وال يستحق أخ بيمني أخيه وليس الغرمي وال ا
كايوا أوىل مبال من عليه اليمني فليس من وجه أهنم يقومون مقامه وال يلزمهم ما يلزم الوارث من يفقة 

عبيده الزمين، أال ترى أيه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغرمي احلف عليه كان للورثة أن يعطوه 
وإذا حلف الورثة فالغرماء أحق مبال امليت،  :قال ?لف عليه الغرميمن ذلك املال الظاهر الذي مل حي

ولو أقام شاهدا أيه سرق له متاعا من حرز يسوي ما تقطع فيه اليد واستحق وال يقطع ألن احلد ليس 
امرأيت طالق وعبدي حر إن كنت غصبت فاليا هذا العبد فيشهد له عليه بغصبه  :مبال كرجل قال

 .غصب وال يثبت عليه طالق وال عتق ألن حكم احلنث غري حكم املالشاهد فيحلف ويستحق ال

ولو أقام شاهدا على جارية أهنا له وابنها ولد منه، حلف وقضي له باجلارية وكايت أم ولده  :قال
 :قال املزين رمحه اهلل .بإقراره ألن أم الولد مملوكة وال يقضى له باالبن أليه ال ميلكه على أيه ابنه

وهذا أشبه بقوله اآليت  :قال املزين رمحه اهلل .يأخذها وولدها ويكون ابنه :ضع آخروقال يف مو
لو أقام شاهدا على عبد يف يدي رجل يسترقه أيه كان عبدا له فأعتقه مث غصبه  :مل خيتلف وهو قوله

فهو ال يأخذه مواله على أيه  :قال املزين رمحه اهلل .هذا بعد العتق حلف وأخذه وكان موىل له



ولو أقام  :قال .سترقه كما أيه ال يأخذ ابنه على أيه يسترقه، فإذا أجازه يف املوىل لزمه يف االبني
شاهدا أن أباه تصدق عليه هبذه الدار صدقة حمرمة موقوفة وعلى أخوين له فإذا ايقرضوا فعلى أوالدهم 

ا خرجت الدار من أو على املساكني، فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي مرياثا، فإن حلفوا مع
ملك صاحبها إىل من جعلت له حياته ومضى احلكم فيها هلم، فمن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا 

قام مقام الوارث، وإن مل حيلف إال واحد فنصيبه منها وهو الثلث صدقة على ما شهد به شاهده مث 
 :تصدق به عليهم بعد االثنني يصيبه على من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه، فإن قال الذين

أيه ال يكون هلم إال ما كان لالثنني  :أحدمها .حنن حنلف على ما أىب حيلف عليه االثنان ففيها قوالن
أن ذلك هلم من قبل أيه إمنا ميلكون إذا حلفوا بعد موت الذي جعل هلم ملك إذا  :واآلخر .قبلهم

وعلى أوالدهم وأوالد أوالدهم ما تناسلوا  :الولو ق .مات وهو أصح القولني وبه أقول واهلل أعلم
فإذا حدث ولد يقص من له حق يف احلبس ويوقف حق املولود حىت يبلغ فيحلف فيأخذ أو يدع  :قال

فيبطل حقه ويرد كراء ما وقف له من حقه على الذين ايتقصوا من أجله حقوقهم سواء بينهم، فإن مات 
وقف له إىل أن يبلغ رد حصة املوقف على من معه يف من املنتقص حقوقهم أحد يف يصف عمر الذي 

أصل قول  :قال املزين .احلبس وأعطي ورثة امليت منهم بقدر ما استحق مما رد عليه بقدر حقه
 الشافعي أن  
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احملبس أزال ملك رقبته هلل عز وجل وإمنا ميلك احملبس عليه منفعته ال رقبته كما أزال املعتق ملكه عن   

رقبة عبده وإمنا ميلك املعتق منفعة يفسه ال رقبته، وهو ال جييز اليمني مع الشاهد إال فيما ميلكه احلالف 
فكيف خيرج رقبة ملك رجل بيمني من ال ميلك تلك الرقبة وهو ال جييز ميني العبد مع شاهده بأن مواله 

قياس قوله أن ال جييز ميني احملبس فكذلك ينبغي يف  ?أعتقه أليه ال ميلك ما كان السيد ميلكه من رقبته
وإذا مل تزل رقبة  :قال املزين .عليه يف رقبته احلبس أليه ال ميلك ما كان احملبس ميلكه من رقبته

ولو جاز احلبس  .احلبس بيمينه بطل احلبس من أصله وهذا عندي قياس قوله على أصله الذي وصفت
ريكا وينكر الشريك احلبس فيأخذون حقه على ما وصف الشافعي ما جاز أن يقر أهله أن هلم ش



المتناعه من أن حيلف معهم، فأصل قوله أن حق من مل حيلف موقوف حىت حيلف له ووارثه إن مات 
أزال ملك رقبته هلل عز  .يقوم مقامه، وال يأخذ من حق أقر به لصاحبه شيئا ألن أخذه ذلك حرام

زال املعتق ملكه عن رقبة عبده وإمنا ميلك املعتق منفعة وجل وإمنا ميلك احملبس عليه منفعته ال رقبته كما أ
يفسه ال رقبته، وهو ال جييز اليمني مع الشاهد إال فيما ميلكه احلالف فكيف خيرج رقبة ملك رجل بيمني 

من ال ميلك تلك الرقبة وهو ال جييز ميني العبد مع شاهده بأن مواله أعتقه أليه ال ميلك ما كان السيد 
فكذلك ينبغي يف قياس قوله أن ال جييز ميني احملبس عليه يف رقبته احلبس أليه ال ميلك  ?تهميلكه من رقب

وإذا مل تزل رقبة احلبس بيمينه بطل احلبس من أصله  :قال املزين .ما كان احملبس ميلكه من رقبته
ن ولو جاز احلبس على ما وصف الشافعي ما جاز أ .وهذا عندي قياس قوله على أصله الذي وصفت

يقر أهله أن هلم شريكا وينكر الشريك احلبس فيأخذون حقه المتناعه من أن حيلف معهم، فأصل قوله 
أن حق من مل حيلف موقوف حىت حيلف له ووارثه إن مات يقوم مقامه، وال يأخذ من حق أقر به 

  .لصاحبه شيئا ألن أخذه ذلك حرام
  
 باب اخلالف يف اليمني مع الشاهد  

وإن أعطيت  :قلت .فقد أقمتم اليمني مقام شاهد :قال بعض الناس :ه اهللقال الشافعي رمح 
هبا كما أعطيت بشاهد فليس معناها معىن شاهد وأيت تربئ املدعى عليه بشاهدين وبيمينه إن مل يكن 

 :قال ?له بينة، وتعطي املدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطيه بشاهدين، أفمعىن ذلك معىن شاهدين

شاهده على وصية أوصى هبا ميت أو أن ألبيه حقا على رجل وهو صغري وهو إن فكيف حيلف مع 
فأيت جتيز أن يشهد أن فاليا بن فالن وأبوه غائب مل يرياه قط،  :قلت ?حلف حلف ما مل يعلم

 سنة مغربيا   .وحيلف ابن مخس عشرة سنة مشرقيا اشترى عبدا ابن ماية
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ما جيد الناس بدا  :قال .يك حتلفه لقد باعه بريئا من اإلباق على البتولد قبل جده فباعه فأبق أ  

فقد قضى هبا حني وىل أرأيت ما رويت عن علي من  :قلت .من هذا غري أن الزهري أيكرها



إيكاره على معقل حديث بروع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل هلا املهر واملرياث ورد حديثه ومع 
وكيف  :وقلت له ?رعدت شيئا باإليكار فكيف حيتج بإيكار الزهري فهل ?علي زيد وابن عمر

أم كيف حكمت على أهل حملة وعلى  ?حكمت بشهادة قابلة يف االستهالل وهو ما يراه الرجال
عواقلهم بدية املوجود قتيال يف حملتهم يف ثالث سنني وزعمت أن القرآن حيرم أن جيوز أقل من شاهد 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على أن اليمني براءة ملن حلف فخالفت وامرأتني وزعمت أن سنة رسو
 ?أتدعي علينا فأحلف مجيعنا وأبرئنا :أرأيت لو قال لك أهل احمللة ?يف مجلة قولك الكتاب والسنة

فكيف جاز لك  :قلت .ال أحلفهم إذا جاوزوا مخسني رجال وال أبرئهم بإمياهنم وأغرمهم :قال
فإن قيل لك ال جيوز على  :فقلت .ا عن عمر بن اخلطاب رمحة اهلل عليهروينا هذ :قال ?هذا

ال  :عمر أن خيالف الكتاب والسنة وقال عمر يفسه البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه قال
فلم مل جيز لنا من  :جيز أن أهتم من أثق به ولكن أقول بالكتاب والسنة وقول عمر على اخلاص قلت

وقد رويتم أن عمر كتب  :قلت ? صلى اهلل عليه وسلم ما أجزت لنفسك من عمرسنة رسول اهلل
ما  :فجلبهم إىل مكة وهو مسرية اثنني وعشرين يوما فأحلفهم يف احلجر وقضى عليهم بالدية فقالوا

حقنتم بأميايكم دماءكم فخالفتم يف ذلك عمر فال أيتم  :فقال .وقت أموالنا أمياينا وال أمياينا أموالنا
خذمت بكل حكمه وال تركتموه وحنن يروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلسناد الصحيح أيه أ

وإذ قال تربئكم يهود  .تربئكم يهود خبمسني ميينا :فلما مل حيلفوا قال .بدأ يف القسامة باملدعني
، وهذان مجيعا فال يكون عليهم غرم، ويروى عن عمر أيه بدى املدعى عليهم مث رد اليمني على املدعني

خيالفان ما رويتم عنه، وقد أجزمت شهادة أهل الذمة وهم غري الذين شرط اهلل عز وجل أن جتوز شهادهتم 
فإيا أجزيا شهادة أهل  :قال .ورددمت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اليمني مع الشاهد

يقول من غري قبيلتكم من  مسعت من أرضى :أو آخران من غريكم  قلت :الذمة بقول اهلل عز وجل
واملنزل فيه هذه اآلية  :حتبسوهنما من بعد الصالة  ؛ قلت  :املسلمني وحيتج بقول اهلل جل وعز

ال إال شهادة أهل  :قال .رجل من العرب فأجزت شهادة مشركي العرب بعضهم على بعض
أفتجيز اليوم  :فقلت له ?فإن قال قائل ال إال شهادة مشركي العرب فما الفرق :قلت .الكتاب

 .ال ألهنا منسوخة :قال ?شهادة أهل الكتاب على وصية مسلم كما زعمت أهنا يف القرآن

فقد زعمت  :قلت .وأشهدوا ذوي عدل منكم   :بقول اهلل عز وجل :قال ?مباذا :قلت



إذا يص اهلل حكما  :بلسايك أيك خالفت القرآن إذ مل جيز اهلل إال مسلط فأجزت كافرا وقال يل قائل
يف كتابه فال جيوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه شيء، وال جيوز ألحد أن حيدث فيه ما ليس يف 

فقد يص اهلل عز وجل الوضوء يف كتابه فأحدث فيه املسح على اخلفني، ويص ما حرم  :القرآن قلت
ث ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها، ويص املواري :من النساء وأحل ما وراءهن فقلت

ال يرث قاتل وال مملوك وال كافر وإن كايوا ولدا أو والدا، ويص حجب األم باإلخوة  :فقلت
إن خال هبا ومل ميسها  :فحجبتها بأخوين، ويص للمطلقة قبل أن متس يصف املهر ورفع العدة فقلت

يمني فهذا عندك خالف ظاهر القرآن، وال .فلها املهر وعليها العدة فهذه أحكام منصوصة يف القرآن
مع الشاهد ال خيالف ظاهر القرآن شيئا والقرآن عريب فيكون عاما يراد به اخلاص، وكل كالم احتمل 

  .يف القرآن معاين فسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على أحد معاييه موافقة له ال خمالفة للقرآن

  .اه وباهلل التوفيقومما تركنا من احلجة عليهم أكثر مما كتبن :قال الشافعي رمحه اهلل 
  
 باب موضع اليمني  

   
 

 2492 :صفحة 
 
من ادعى ماال فأقام عليه شاهدا أو ادعي عليه مال أو جناية خطأ بأن بلغ  :قال الشافعي رمحه اهلل  

ذلك عشرين دينارا أو ادعى عبد عتقا تبلغ قيمته عشرين دينارا أو ادعى جراحة عمد صغرت أو كربت 
ن أو حد أو رد ميني يف ذلك فإن كان احلكم مبكة كايت اليمني بني املقام والبيت، أو يف طالق أو لعا

وإن كان باملدينة كايت على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإن كايت ببلد غري مكة واملدينة 
هلل أحلف بعد العصر يف مسجد ذلك البلد مبا تؤكد به األميان، ويتلى عليه  إن الذين يشترون بعهد ا

وهذا قول حكام املكيني ومفتيهم، ومن حجتهم فيه أن عبد الرمحن  :قال .وأمياهنم مثنا قليال  اآلية
أفعلى أمر  :قال .ال :قالوا ?أعلى دم :فقال .بن عوف رأى قوما حيلفون بني املقام والبيت

العظيم  قال فذهبوا إىل أن .لقد خشيت أن يتهاون الناس هبذا املقام :قال .ال :قالوا ?عظيم
كتب إيل ابن عباس يف  :قال ابن أيب مليكة .من األموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا



جاريتني ضربت إحدامها األخرى أن أحبسهما بعد العصر مث أقرأ عليهما  إن الذين يشترون بعهد اهلل 
 .ما من بعد الصالةواستدللت بقول اهلل جل ثناؤه حتبسوهن :وأمياهنم مثنا قليال  ففعلت فاعترفت، قال

صالة العصر على تأكيد اليمني على احلالف يف الوقت الذي تعظم فيه اليمني،  :قال املفسرون
وبكتاب أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه حيلف عند املنرب منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وما بلغين 

بينه وبني رجل، وأن عثمان ردت  أن عمر حلف على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خصومة
أخاف أن توافق قدر بالء فيقال بيمينه، قال وبسنة رسول اهلل  :عليه اليمني على املنرب فاتقاها وقال

صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم ببلديا دار السنة واهلجرة، وحرم اهلل عز وجل وحرم رسول 
ن البالغون رجاهلم ويساؤهم وأحرارهم وعبيدهم ومماليكهم واملسلمو .اهلل صلى اهلل عليه وسلم اقتدينا

حيلفون كما وصفنا، وحيلف املشركون وأهل الذمة واملستأمنون كل واحد منهم مبا يعظم من الكتب 
واهلل الذي أيزل  :وحيث يعظم من املواضع مما يعرفه املسلمون وما يعظم احلالف منهم مثل قوله

أيزل اإلجنيل على عيسى وما أشبه هذا، وال حيلفون مبا جيهل معرفته التوراة على موسى، واهلل الذي 
املسلمون، وحيلف الرجل يف حق يفسه وفيما عليه بعينه على البت مثل أن يدعي عليه براءة من حق له 
فيحلف باهلل إن هذا احلق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه وال شيئا منه وال مقتضى بأمر يعلمه وال أحال 

بشيء منه وال أبرأه منه وال من شيء منه بوجه من الوجوه وإيه لثابت عليه إىل أن حلف هبذا به وال 
واهلل  :اليمني، وإن كان حقا ألبيه حلف يف يفسه على البت ويف أبيه على العلم، وإن أحلف قال
عاليية مث ينسق الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من ال

اليمني، وال يقبل منه اليمني إال بعد أن يستحلفه احلاكم، واحتج بأن ركاية قال للنيب صلى اهلل عليه 
واهلل ما أردت   :إين طلقت امرأيت البتة واهلل ما أردت إال واحدة فقال النيب عليه السالم :وسلم

  .رجعة يف طالق البتةفردها إليه وهذا جتويزا لليمني يف الطالق وال  ?إال واحدة
  
 باب االمتناع من اليمني  

قال الشافعي وإذا كايت الدعوى غري دم يف مال أحلف املدعى عليه فإن حلف برئ وإن يكل قيل  
للمدعي احلف واستحق فإن أبيت سألناك عن إبائك فإن كان لتأيت ببينة أو لتنظر يف حسابك تركناك 

ال أحلف أبطلنا أن حتلف، وإن حلف املدعى عليه أو مل ال أؤخر ذلك لشيء غري أين  :وإن قلت



حيلف فنكل املدعي فأبطلنا ميينه مث جاء بشاهدين أو بشاهد وحلف مع شاهده أخذيا له حقه والبينة 
العادلة أحق من اليمني الفاجرة، ولو رد املدعى عليه اليمني فقال للمدعي احلف فقال املدعى عليه أيا 

أحلفه ما  :ين قد أبطلت أن حيلف وحولت اليمني على صاحبه، ولو قالأحلف مل أجعل ذلك له أل
اشتريت هذه الدار اليت يف يديه مل أحلفه إال ما هلذا ويسميه يف هذه الدار حق متلك وال غريه بوجه من 

  .الوجوه أليه قد ميلكها وخترج من يديه
  
 باب النكول ورد اليمني  
  
 واحلكام ومن الدعوى والبينات ومن إمالء يف احلدود من اجلامع ومن اختالف الشهادات  
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 :وال يقوم النكول مقام إقرار يف شيء حىت يكون معه ميني املدعي، فإن قيل :قال الشافعي رمحه اهلل  

فكيف أحلفت يف احلدود والطالق والنسب واألموال وجعلت األميان كلها جتب على املدعى عليه 
قلته استدالال بالكتاب والسنة مث اخلرب عن عمر حكم اهلل  :قيل ?ترد على املدعي وجعلتها كلها

على القاذف غري الزوج باحلد ومل جيعل له خمرجا منه إال بأربعة شهداء، وأخرج الزوج من احلد بأن 
ا، وسن حيلف أربعة أميان ويلتعن خبامسة فيسقط عنه احلد ويلزمها إن مل خترج منه بأربعة أميان والتعاهن

بينهما الفرقة ودرأ اهلل عنهما احلد باألميان والتعايه، وكايت أحكام الزوجني وإن خالفت أحكام 
األجنبيني يف شيء فهي جمامعة هلا يف غريه وذلك أن اليمني فيه مجعت درء احلد عن الرجل واملرأة وفرقة 

احلد على املرأة حني يقذفها الزوج ويفي ولد فكان هذا احلد والفراق والنفي معا داخلة فيها، وال حيق 
إال بيمينه وتنكل عن اليمني، أال ترى أن الزوج لو مل يلتعن حد بالقذف ولترك اخلروج منه باليمني ومل 

حتلفون   :أو ال ترى أن النيب قال الشافعي قال لأليصاريني ?يكن على املرأة حد وال لعان
ن على يهود ليربؤوا هبا فلما مل يقبلها األيصاريون وتستحقون دم صاحبكم  فلما مل حيلفوا رد األميا

 ?أو ال ترى عمر جعل األميان على املدعى عليهم فلما مل حيلفوا ردها على املدعني .تركوا حقهم



وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وكل هذا حتويل ميني من موضع قد يدبت فيه إىل املوضع الذي خيالفه
وال جيوز أن تكون على مدعى عليه دون غريه إال خبرب الزم  .مني  وعلى املدعى عليه الي  :وسلم

البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه    :ومها لفظان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إن جاء املدعي بالبينة أخذ وإن مل يأت هبا حدث له حكم  :خمرجهما واحد فكيف جيوز أن يقال

وإن جاء املدعى عليه باليمني برئ وإن مل يأت هبا لزمه ما يكل  ?عى عليهغريها وهو استحالف من اد
وجيوز رد اليمني كما حدث للمدعي إن مل يأت هبا حكم غريه وهو  ?عنه ومل حيدث له حكم غريها

  .وإذ حول النيب صلى اهلل عليه وسلم اليمني حيث وضعها فكيف مل حتول كما حوهلا .اليمني
  
 هادات وما دخله من الرسالة خمتصر من كتاب الش 
  
 باب من جتوز شهادته ومن ال جتوز  

 ومن يشهد بعد رد شهادته من اجلامع ومن اختالف احلكام وأدب القاضي وغري ذلك   
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ليس من الناس أحد يعلمه إال أن يكون قليال ميحض الطاعة واملروءة حىت ال خيلطهما  :قال الشافعي  

حض املعصية وترك املروءة حىت ال خيلطهما شيئا من الطاعة واملروءة، فإذا كان األغلب مبعصية، وال مي
على الرجل األظهر من أمره الطاعة واملروءة قبلت شهادته، وإذا كان األغلب األظهر من أمره املعصية 

ال جتوز وخالف املروءة ردت شهادته، وال يقبل الشاهد حىت يثبت عنده خبرب منه أو بينة أيه حر، و
شهادة جار إىل يفسه وال دافع عنها وال على خصم ألن اخلصومة موضع عداوة وال لولد بنيه وال لولد 
بناته وإن سفلوا وال آلبائه وأمهاته وإن بعدوا وال من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة، ولو كنت ال أجيز 

ان يرثه، وال أرد شهادة الرجل من شهادة الرجل المرأته أليه يرثها ما أجزت شهادة األخ ألخيه إذا ك
أهل األهواء إذا كان ال يرى أن يشهد ملوافقه بتصديقه وقبول ميينه، وشهادة من يرى كذبه شركا باهلل 

ومعصية جتب هبا النار أوىل أن تطيب النفس بقبوهلا من شهادة من خيفف املأمث فيها، وكل من تأول 
ذلك شهادته، أال ترى أن ممن محل عنه الدين وجعل علما يف حراما عنديا فيه حد أو ال حد فيه مل يرد ب



البلدان منهم من يستحل املتعة والدينار بالدينارين يقدا وهذا عنديا وغرييا حرام، وأن منهم من استحل 
سفك الدماء وال شيء أعظم منه بعد الشرك، ومنهم من تأول فاستحل كل مسكر غري اخلمر وعاب 

دا من سلف هذه األمة يقتدي به وال من التابعني بعدهم رد شهادة أحد على من حرمه وال يعلم أح
قال  .بتأويل وإن خطأه وضلله، والالعب بالشطريج واحلمام بغري قمار وإن كرهنا ذلك أخف حاال

 :قال الشافعي رمحه اهلل ?فكيف حيد من شرب قليال من يبيذ شديد وجييز شهادته :املزين رمحه اهلل

نب الذي عتق حىت سكر وهو يعرفها مخرا ردت شهادته ألن حترميها يص، ومن ومن شرب عصري الع
 .شرب سواها من املنصف أو اخلليطني فهو آمث وال ترد شهادته إال أن يسكر أليه عند مجيعهم حرام

وإن كان يدمي الغناء ويغشاه املغنون معلنا فهذا سفه ترد  .وأكره اللعب بالنرد للخرب :قال الشافعي
قال  .ته، وإن كان ذلك يقل مل ترد، فأما االستماع للحداء ويشيد األعراب فال بأس بهبه شهاد

 :قال .يعم :قال  ?أمعك من شعر أمية شيء  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للشريد

ومسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .هيه  حىت بلغت مائة بيت  :فقال .هيه  فأيشده بيتا 
مسعت  :قال املزين رمحه اهلل .حرك بالقوم  فايدفع يرجز  :ل البن رواحةاحلداء والرجز وقا

كيف يلعب هبا  :كان سعيد بن جبري يلعب بالشطريج استدبارا فقلت له :الشافعي يقول
 .بأي شيء وقع  فيقول بكذا فيقول أوقع علية بكذا  :يوليها ظهره مث يقول :قال .استدبارا

رمحه  :قال الشافعي .لصوت بذكر اهلل والقرآن أوىل حمبوباوإذا كان هكذا كان حتسني ا :قال
ما أذن اهلل لشيء كأذيه لنيب حسن   :وقد روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال :اهلل

لقد أويت هذا من مزامري   :الترمن بالقرآن  ومسع النيب صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن قيس يقرأ فقال
ال بأس بالقراءة باألحلان وحتسني الصوت بأي وجه ما كان،  :شافعي رمحه اهللقال ال .آل داود  

لو كان معىن يتغىن  :مسعت الشافعي يقول :قال املزين رمحه اهلل .وأحب ما يقرأ إيل حدرا وحتزينا
 :وقال .بالقرآن على االستغناء لكان يتغاىن وحتسني الصوت هو يتغىن ولكنه يراد به حتسني الصوت

ن العصبية أن حيب الرجل قومه، والعصبية احملضة أن يبغض الرجل أليه من بين فالن فإذا أظهرها وليس م
ودعا إليها وتألف عليها فمردود، وقد مجع اهلل تبارك وتعاىل املسلمني باإلسالم وهو أشرف أيساهبم 

يوا عباد كو  :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .إمنا املؤمنون إخوة    :فقال جل ثناؤه
والشعر  .اهلل إخوايا  فمن خالف أمر اهلل عز وجل وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم ردت شهادته



كالم فحسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيحه وفضله على الكالم أيه سائر، وإذا كان الشاعر ال يعرف 
 يشهرها مبا يشينها بشتم الناس وأذاهم وال ميتدح فيكثر الكذب احملض وال يتشبب بامرأة بعينها وال

وإن كان على خالف ذلك مل جتز، وجيوز شهادة ولد الزيا يف الزيا واحملمود فيما حد  .فجائز الشهادة
فيه والقروي على البدوي والبدوي على القروي إذا كايوا عموال، وإذا شهد صيب أو عبد أو يصراين 

ق العبد وأسلم النصراين مث شهدوا هبا بشهادة فال يسمعها واستماعه هلا تكلف، وإن بلغ الصيب وأعت
 بعينها  
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قبلتها فأما البالغ املسلم أرد شهادته يف الشيء مث حيسن حاله فيشهد هبا فال أقبلها أليا حكمنا بإبطاهلا   

ولو ترك امليت ابنني فشهد أحدمها على أبيه  :قال .وجرحه فيها أليه من الشرط أن ال خيترب عمله
إن كان عدال حلف املدعي وأخذ الدين من االثنني، وان مل يكن عدال أخذ من يدي الشاهد بدين ف

بقدر ما كان يأخذه منه لو جازت شهادته ألن موجودا يف شهادته أن له يف يديه حقا ويف يدي اجلاحد 
أما البالغ هتا ف.حقا فأعطيته من املقر ومل أعطه من املنكر، وكذلك لو شهد أن أباه أوصى له بثلث ماله

املسلم أرد شهادته يف الشيء مث حيسن حاله فيشهد هبا فال أقبلها أليا حكمنا بإبطاهلا وجرحه فيها أليه 
ولو ترك امليت ابنني فشهد أحدمها على أبيه بدين فإن كان  :قال .من الشرط أن ال خيترب عمله

يدي الشاهد بقدر ما كان عدال حلف املدعي وأخذ الدين من االثنني، وان مل يكن عدال أخذ من 
يأخذه منه لو جازت شهادته ألن موجودا يف شهادته أن له يف يديه حقا ويف يدي اجلاحد حقا فأعطيته 

  .من املقر ومل أعطه من املنكر، وكذلك لو شهد أن أباه أوصى له بثلث ماله
  
 باب الشهادة علي الشهادة  

ب القاضي يف كل حق لآلدميني ماال أو حدا أو وجتوز الشهادة على الشهادة بكتا :قال الشافعي 
ال جتوز من قبل درء احلدود  :واآلخر .أيه جتوز :قصاصا ويف كل حد هلل قوالن أحدمها

أشهد أن لفالن على فالن ألف درهم ومل يقل  :وإذا مسع الرجالن الرجل يقول :قال .بالشبهات



اكم أن يقبلها أليه مل يسترعهما إياها، وقد هلما اشهدا على شهاديت فليس هلما أن يشهدا هبا وال للح
له على فالن ألف درهم وعده هبا وإذا استرعامها إياها مل يفعل إال وهي عنده واجبة،  :ميكن أن يقول

بإقرار  :فإن قال .وأحب للقاضي أن ال يقبل هذا منه وإن كان على الصحة حىت يسأله من أين هي
مل يسأله رأيته جائزا، وإن شهدا على شهادة رجل ومل يعداله منه أو ببيع حضرته أو سلف أجازه ولو 

ولو شهد رجالن على شهادة رجلني فقد رأيت كثريا  :قال .قبلهما وسأل عنه فإن عدل قضى به
وخرجه على قولني وقطع يف موضع آخر بأيه ال جتوز  :قال املزين .من احلكام واملفتني جييزويه

 :قال املزين .ليه وآمره بطلب شاهدين على الشاهد اآلخرشهادهتما إال على واحد ممن شهدا ع

  .ومن قطع بشيء كان أوىل به من حكايته له :رمحه اهلل
  
 باب الشهادة على احلدود وجرح الشهود  

ألهنم قد يعدون  ?وإذا شهدوا على رجل بالزيا سأهلم اإلمام أزىن بامرأة :قال الشافعي رمحه اهلل 
لعلهم يعدون االستمناء زيا فال حيد حىت يثبتوا رؤية الزيا وتغييب الفرج يف الزيا وقوعا على هبيمة و

 :وقد أجاز يف كتاب احلدود أن إتيان البهيمة كالزيا حيد فيه قال :قال املزين رمحه اهلل .الفرج

ولو شهد أربعة اثنان منهم أيه زىن هبا يف بيت واثنان منهم يف بيت غريه فال حد عليهما ومن حد 
قال  :قد قطع يف غري موضع حبدهم :قال املزين رمحه اهلل .د إذا مل يتموا أربعة حدهمالشهو

ولو مات الشهود قبل أن يعدلوا مث عدلوا أقيم احلد ويطرد املشهود عليه وجرح  :الشافعي رمحه اهلل
 بعضهم من يشهد عليه، وال أقبل اجلرح من اجلارح إال بتفسري ما جيرح به لالختالف يف األهواء وتكفري

بعضا وجيرحون بالتأويل، ولو ادعي على رجل من أهل اجلهالة حبد مل أر بأسا أن يعرض له بأن يقول 
لعله مل يسرق، ولو شهدا بأيه سرق من هذا البيت كبشا لفالن فقال أحدمها غدوة وقال اآلخر عشية، 

شاهده أيهما شاء، ولو  أو قال أحدمها الكبش أبيض وقال اآلخر أسود مل يقطع حىت جيتمعا وحيلف مع
شهد اثنان أيه سرق ثوب كذا وقيمته ربع دينار وشهد آخران أيه سرق ذلك الثوب بعينه وأن قيمته أقل 
من ربع دينار فال قطع، وهذا من أقوى ما تدرأ به احلدود ويأخذه بأقل القيمتني يف الغرم، وإذا مل حيكم 

دته ردها، وإن حكم هبا وهو عدل مث تغريت حاله بشهادة من شهد عنده حىت حيدث منه ما ترد به شها
  .بعد احلكم مل يرده ألين إمنا أيظر يوم يقطع احلاكم بشهادته



  
 باب الرجوع عن الشهادة  
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الرجوع عن الشهادة ضربان فإن كايت على رجل بشيء يتلف من بديه أو  :قال الشافعي رمحه اهلل  

منه ذلك مث رجعوا فقالوا عمدياه بذلك فهي كاجلناية فيها القصاص، ينال بقطع أو قصاص فأخذ 
وما مل يكن من ذلك فيه القصاص أغرموه وعزروا دون احلد، وإن قالوا مل  .واحتج يف ذلك بعلي

يعلم أن هذا جيب عليه عزروا وأخذ منهم العقل، ولو قالوا أخطأيا كان عليهم األرش، ولو كان هذا يف 
م للزوج صداق مثلها دخل هبا أو مل يدخل هبا ألهنم حرموها عليه فلم يكن هلا قيمة طالق ثالث أغرمته

ينبغي أن يكون هذا غلطا من غري  :قال املزين رمحه اهلل .إال مهر مثلها وال ألتفت إىل ما أعطاها
ي الشافعي ومعىن قوله املعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا مل يكن دخل هبا قال الشافع

وإن كان يف دار فأخرجت من يديه إىل غريه عزروا على شهادة الزور ومل يعاقبوا على  :رمحه اهلل
اخلطأ ومل أغرمهم من قبل أين جعلتهم عدوال باألول فأمضينا هبم احلكم، ومل يكويوا عدوال باآلخر فترد 

وهم كمبتدئني شهادة ال تقبل الدار ومل يفيتوا شيئا ال يؤخذوا ومل يأخذوا شيئا أليفسهم فأيتزعه منهم، 
  .منهم فال أغرمهم ما أقروه يف أيدي غريهم

  
 باب علم احلاكم حبال من قضى بشهادته  

وإذا علم القاضي أيه قضى بشهادة عبدين أو مشركني أو غري عدلني من  :قال الشافعي رمحه اهلل 
بشهادة الفاسق أبني خطأ منه جرح بني أو أحدمها رد احلكم على يفسه ورده عليه غريه، بل القاضي 

ممن ترضون   :وقال .وأشهدوا ذوي عدل منكم    :بشهادة العبد وذلك أن اهلل جل ثناؤه قال
من الشهداء  وليس الفاسق بواحد من هذين، فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم اهلل ورد شهادة 

باملصر وما قاربه، فإن مل إن طلب اخلصم اجلرحة أجله  :وقال يف موضع آخر .العبد إمنا هو تأويل



قياس قوله األول أن  :قال املزين .جييء هبا أيفذ احلكم عليه مث إن جرحهم بعد مل يرد عنه احلكم
  .يقبل الشهود العدول أهنما فاسقان كما يقبل أهنما عبدان ومشركان ويرد احلكم

عليهما شيء ألهنما صادقان وإذا أيفذ القاضي بشهادهتما قطعا مث بان له ذلك مل يكن  :قال الشافعي 
  .يف الظاهر وكان عليه أن ال يقبل منهما فهذا خطأ منه حتمله عاقلته

  
 باب الشهادة يف الوصية  

ولو شهد أجنبيان لعبد أن فاليا املتوىف أعتقه وهو الثلث يف وصيته وشهد  :قال الشافعي رمحه اهلل 
قال  .فسواء، ويعتق من كل واحد منهما يصفهوارثان لعبد غريه أيه أعتقه وهو الثلث يف االثنني 

ولو شهد الوارثان أيه رجع  :قال .قياس قوله أن يقرع بينهما وقد قاله يف غري هذا الباب :املزين
عن عتق األول وأعتق اآلخر أجزت شهادهتما وإمنا أرد شهادهتما فيما جرا إىل أيفسهما فإذا مل جيرا فال، 

وال وقد ال يصري يف أيديهما بالوالء شيء ولو أبطلتهما بأهنما يرثان الوالء فأما الوالء فال ميلك ملك األم
إن مات ال وارث له غريمها أبطلتها لذوي أرحامهما، ولو شهد أجنبيان أيه أعتق عبدا هو الثلث وصية 

وشهد وارثان أيه رجع فيه وأعتق عبدا هو السدس عتق األول بغري قرعة للجر إىل أيفسهما وأبطلت 
ا من اآلخر باإلقرار، ولو مل يقوال أيه رجع يف األول أقرعت بينهما حىت يستوظف الثلث وهو حقهم

ولو شهد رجالن  :قال .قول أكثر املفتني إن شهادة األجنبيني والورثة سواء ما مل جيرا إىل أيفسهما
وقال  .لرجل بالثلث وآخران آلخر بالثلث وشهد آخران أيه رجع عن أحدمها فالثلث بينهما يصفان

وإذا شهدا أن سيده أعتقه فلم يعدال فسأل العبد أن حيال بينه  :يف الشهادات يف العتق واحلدود إمالء
وبني سيده أجر ووقفت إجارته فإن مت عتقه أخذها وإن رق أخذها السيد، ولو شهد له شاهد وادعى 

اين ال مينع منه سيده والث .أحدمها ما وصفت يف الوقف :شاهدا قريبا فالقول فيها واحد من قولني
  .وحيلف له

  
 خمتصر من جامع الدعوى والبينان  
  



إمالء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى إمالء على كتاب أيب حنيفة ومن اختالف األحاديث  
 ومن اختالف ابن أيب ليلي وأيب حنيفة ومن مسائل شىت مسعتها لفظا 
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أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس أن  :قال الشافعي رمحه اهلل  

قال الشافعي أحسبه قال وال أثبته  .البينة على املدعي    :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
وإذا ادعى الرجل الشيء يف يدي الرجل فالظاهر أيه  :قال .واليمني على املدعى عليه    :قال

مع ميينه أليه أقوى سببا، فإن استوى سببهما فهما فيه سواء، فإن أقام الذي ليس يف يديه ملن هو يف يديه 
البينة قيل لصاحب اليد البينة اليت ال جتر إىل أيفسها بشهادهتا أقوى من كينوية الشيء يف يديك وقد 

قد استويتما يف  يكون يف يديك ما ال متلكه فهو له لفضل قوة سببه على سببك، فإن أقام اآلخر بينة قيل
الدعوى والبينة والذي الشيء يف يديه أقوى سببا فهو له لفضل قوة سببه، وهذا معتدل على أصل القياس 
والسنة على ما قلنا يف رجلني تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أهنا دابته يتجها فقضى هبا رسول 

اء التداعي والبينة يف النتاج وغريه، وسواء وسو :قال .اهلل صلى اهلل عليه وسلم للذي هو يف يديه
واآلخر عشرة إن كان بعضهم أرجح من بعض، وإن أراد الذي قامت  .أقام أحدمها شاهدا وامرأتني

عليه البينة أن أحلف صاحبه مع بينته مل يكن ذلك له إال أن يدعي أيه أخرجه إىل ملكه فهذه دعوى 
يكحتها بويل وشاهدي عدل  :أة مل أقبل دعواه حىت يقولأخرى فعليه اليمني، ولو ادعى أيه يكح امر

واألميان يف  :قال الشافعي .ورضاها، فإن حلفت برئت وإن يكلت حلف وقضى له بأهنا زوجة له
الدماء خمالفة لغريها ال يربأ منه إال خبمسني ميينا وسواء النفس واجلرح يف هذا يقتله ويقصه منه بنكوله 

قطع يف اإلمالء بأن ال قسامة بدعوى ميت ولكن حيلف املدعى  :رمحه اهللقال املزين  .وميني صاحبه
وقال يف كتاب اختالف  .عليه ويربأ، فإن أىب حلف األولياء واستحقوا دمه، وإن أبوا بطل حقهم

احلديث من ادعى دما وال داللة للحاكم على دعواه كالداللة اليت قضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وهذا به  :قال املزين رمحه اهلل .ة أحلف املدعى عليه كما حيلف فيما سوى الدموسلم بالقسام



وىف ليل آخر حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف القسامة بتبدئة املدعي ال غريه، وحكم فيما  .أشبه
 سوى ذلك بتبدئة ميني املدعى عليه ال غريه، فإذا حكم الشافعي فيما وصفت بتبدئة املدعى عليه ارتفع

والدعوى يف الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمني كهي يف املال  :قال الشافعي .عدد أميان القسامة
إال أن الكفالة بالنفس ضعيفة، ولو أقام بينة أيه أكراه بينا من داره شهرا بعشرة وأقام املكتري البينة أيه 

يترادان فإن كان سكن فعليه كراء اكترى منه الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فالشهادة باطلة ويتحالفان و
مثلها، ولو ادعى دارا يف يدي رجل فقال ليست مبلك يل وهي لفالن فإن كان حاضرا صريهتا له وجعلته 

أقم البينة، فإن أقامها قضى هبا على  :خصما عن يفسه، وإن كان غائبا كتب إقراره وقيل للمدعي
قد قطع  :قال املزين رمحه اهلل .على حجته الذي هي يف يديه وجيعل يف القضية أن املقر له هبا

ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار كايت يف يديه  :قال الشافعي .بالقضاء على غائب وهو أوىل بقوله
أمس مل أقبل قد يكون يف يديه ما ليس له إال أن يقيم بينة أيه أخذها منه، ولو أقام بينة أيه غصبه إياها 

وإذا  :قال الشافعي .هبا فهي للمغصوب وال جيوز إقراره فيما غصب وأقام آخر البينة أيه أقر له
وإذا اشتراه  :وقال يف كتاب ابن أيب ليلى .ادعى عليه شيئا كان يف يدي امليت حلف على علمه

  .حلف على البت
  
 باب الدعوى يف املرياث من اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى  
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هلك يصراين وله ابنان مسلم ويصراين فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات  ولو :قال الشافعي  

مسلما وللنصراين مسلمان أن أباه مات يصراييا صلى عليه، فمن أبطل البينة اليت ال تكون إال بأن يكذب 
بعضهم بعضا جعل املرياث للنصراين، ومن رأى اإلقراع أقرع فمن خرجت قرعته كان املرياث له، ومن 

يقسم إذا تكافأت بينتامها جعله بينهما، وإمنا صلى عليه باإلشكال كما يصلى عليه لو اختلط  رأى أن
أشبه باحلق عندي أيه إن كان أصل دينه النصرايية فاللذان شهدا  :قال املزين .مبسلمني موتى

يف أيديهما  باإلسالم أوىل ألهنما علما إميايا حدث خفي على اآلخرين، وإن مل يدر ما أصل دينه واملرياث



لو رمى أحدمها طائرا مث رماه الثاين فلم يدر أبلغ به األول أن  :وقد قال الشافعي .فبينهما يصفان
 .وهذا وذاك عندي يف القياس سواء :قال املزين .يكون ممتنعا أو غري ممتنع جعلناه بينهما يصفني

ا فادعاها كل واحد من هذين ولو كايت دار يف يدي رجل واملسألة على حاهل :قال الشافعي رمحه اهلل
املدعيني أيه ورثها من أبيه فمن أبطل البينة تركها يف يدي صاحبها، ومن رأى اإلقراع بينهما أو جيعلها 

بينهما معا ويدخل عليه شناعة، وأجاب هبذا اجلواب فيما ميكن فيه البينتان أن تكويا صداقتني يف 
لو قسمته بينهما كنت مل أفض لواحد  : مثل هذاومسعته يقول يف :قال املزين رمحه اهلل .مواضع

منهما بدعواه وال ببينته وكنت على يقني خطأ بنقص من هو له عن كمال حقه أو بإعطاء اآلخر ما 
وقد أبطل الشافعي القرعة يف امرأتني مطلقة وزوجة وأوقف املرياث حىت  :قال املزين .ليس له

أحدمها ابنه القرعة يف النسب واملرياث فال يشبه قوله يف مثل  يصطلحا، وأبطل يف ابين أمته اللذين أقر أن
هذا القرعة، وقد قطع يف كتاب الدعوى على كتاب أيب حنيفة يف امرأة أقامت البينة أيه أصدقها هذه 

أبطل البينتني ال جيوز إال هذا أو  :وقبضتها وأقام رجل البينة أيه اشتراها منه ويقده الثمن وقبضها قال
قال املزين  .هذا لفظه وقد بينا أن القرعة ال تشبه قوله يف األموال :قال املزين رمحه اهلل .القرعة

قال الشافعي  .وقد قال احلكم يف الثوب ال ينسج إال مرة والثوب اخلز ينسج مرتني سواء :رمحه اهلل
 :قال أحدمهاولو كايت دار يف يدي أخوين مسلمني فأقرا أن أبامها هلك وتركها مرياثا ف :رمحه اهلل

فهي للذي اجتمعا على  .أسلمت قبل موت أيب :وقال اآلخر .كنت مسلما وكان أيب مسلما
 .زوجي مسلم :ولو قالت امرأة امليت وهي مسلمة .إسالمه واآلخر مقر بالكفر مدع اإلسالم

فإن مل يعرف  .بل مسلم :وقال أخو الزوج وهو مسلم .بل كافر :وقال ولده وهم كفار
ولو أقام رجل بينة أن أباه هلك وترك  .قوف حىت يعرف إسالمه من كفره ببينة تقوم عليهفاملرياث مو

هذه الدار مرياثا له وألخيه أخرجتها من يدي من هي يف يديه وأعطيته منها يصيبه وأخرجت يصيب 
ا الغائب وأكرى له حىت حيضر، فإن مل يعرف عمدهم وقف ماله وتلوم به، ويسأل عن البلدان اليت وطئه

فإذا بلغ الغاية اليت لو كان له فيها ولد لعرفه وادعى االبن أن ال وارث له غريه أعطاه  ?هل له فيها ولد
املال بالضمني، وحكي أيه مل يقض له إال أيه مل جيد له وارثا غريه فإذا جاء وارث غريه آخذ الضمناء 

ها ربع الثمن ألن مرياثها حمدود حبقه، ولو كان مكان االبن أو معه زوجة وال يعلمويه فارقها أعطيت
 :لألكثر واألقل الثمن وربع الثمن ومرياث االبن غري حممود، وإذا ماتت زوجته وابنه منها فقال أخوها



بل ماتت فأحرز أيا وابين املال مث مات ابين  :مات ابنها مث ماتت فلي مرياثي مع زوجها وقال زوجها
خته وعلى الذي يدعي أيه حمجوب البينة وعلى األخ فيما فاملال يل، فالقول قول األخ أليه وارث أل

يدعي أن أخته ورثت ابنها البينة، ولو أقام البينة أيه ورث هذه األمة من أبيه وأقامت امرأة البينة أن أباه 
  .أصدقها إياه فهي للمرأة كما يبيعها ولوم يعلم شهود املرياث

  
 باب الدعوى يف وقت قبل وقت  

وإذا كان العبد يف يد رجل ألقام رجل بينة أيه له منذ سنني وأقام الذي هو يف يديه  :قال الشافعي 
أشبه بقوله أن  :قال املزين .البينة أيه له منذ سنة فهو للذي يف يديه ومل أيظر إىل قدمي امللك وحديثه

أخرجه أوىل كما جعل ملك النتاج أوىل، وقد ميكن أن يكون صاحب النتاج قد  .جيعل امللك لألقدم
  .من ملكه كما أمكن أن يكون صاحب امللك األقدم أخرجه من ملكه

  
 باب الدعوى على كتاب أيب حنيفة  
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وإذا أقام أحدمها البينة أيه اشترى هذه الدار منه مبائة درهم ويقده الثمن،  :قال الشافعي رمحه اهلل  

م ويقده الثمن بال وقت فكل واحد منهما باخليار إن شاء وأقام اآلخر بينة أيه اشتراها منه مبائيت دره
 :وقال يف موضع آخر .أخذ يصفها بنصف الثمن الذي مسى شهوده ويرجع بالنصف وإن شاء ردها

هذا أشبه باحلق عندي ألن البينتني قد تكافأتا وللمقر له  :قال املزين .إن القول قول البائع يف البيع
دعياهنا مجيعا ببينة وهي يف يد أحدمها فتكون ملن هي يف يديه لقوة سببه بالدار سبب ليس لصاحبه كما ي

وقد قال لو أقام كل واحد منهما البينة على دابة أيه  :قال املزين رمحه اهلل .عنده على سبب صاحبه
ولو أقام بينة أيه اشترى هذا  :يتجها أبطلتهما وقبلت قول الذي هي يف يديه قال الشافعي رمحه اهلل

ب من فالن وهو ملكه بثمن مسمى ويقده، وأقام اآلخر البينة أيه اشتراه من فالن وهو ميلكه بثمن الثو
وهذا يدل على ما قلت  :قال املزين .مسمى ويقده فإيه حيكم به للذي هو يف يديه لفضل كينويته



ة أيه ولو كان الثوب يف يدي رجل وأقام كل واحد منهما البين :قال الشافعي رمحه اهلل .من قول
ثوبه باعه من الذي هو يف يديه بألف درهم فإيه يقضي به بني املدعيني يصفني، ويقضي لكل واحد 

ينبغي أن يقضي لكل واحد منهما جبميع الثمن أليه  :قال املزين رمحه اهلل .منهما عليه بنصف الثمن
 :مثنان، وقد قال أيضاقد يشتريه من أحدمها ويقبضه مث ميلكه اآلخر ويشتريه منه ويقبضه فيكون عليه 

قال  .لو شهد شهود كل واحد على إقرار املشتري أيه اشتراه أو أقر بالشراء قضى عليه بالثمنني
ولو أقام رجل بينة أيه  :قال الشافعي رمحه اهلل .سواء إذا شهدوا أيه اشترى أو أقر بالشراء :املزين

د البينة أيه سيده الذي هو يف يديه أعتقه ومل اشترى منه هذا العبد الذي يف يديه بألف درهم، وأقام العب
قد  :قال املزين .يوقت الشهود فإين أبطل البينتني ألهنما تضادتا وأحلفه ما باعه وأحلفه ما أعتقه

أبطل البينتني فيما ميكن أن تكويا فيه صادقتني، فالقياس عندي أن العبد يف يدي يفسه باحلرية كمشتر 
قوة السبب كما إذا أقاما بينة والشيء يف يد أحدمها كان أوىل به لقوة قبض من البائع فهو أن أحق ل

قال الشافعي وال أقبل البينة أن هذه اجلارية بنت أمته حىت يقولوا ولدهتا يف  .السبب وهذا أشبه بقوله
ملكه ولو شهدوا أن هذا الغزل من قطن فالن جعلته لفالن، وإذا كان يف يديه صيب صغري يقول هو 

و كالثوب إذا كان ال يتكلم، فإن أقام رجل بينة أيه ابنه جعلته ابنه وهو يف يدي الذي هو يف عبدي فه
يديه، وإذا كايت الدار يف يدي رجل ال يدعيها فأقام رجل البينة أن يصفها له وآخر البينة أن مجيعها له 

ىل به يف هذا فلصاحب اجلميع النصف وأبطل دعوامها فال حق هلما وال قرعة، وقد مضى ما هو أو
وإذا كايت الدار يف يدي ثالثة فادعى أحدهم النصف واآلخر الثلث وآخر السدس  :قال .املعىن

فإذا كايت يف  :قال الشافعي رمحه اهلل .وجحد بعضهم بعضا فهي هلم على ما يف أيديهم ثلثا ثلثا
أليه أقل مما يف يديه وما  يدي اثنني فأقام أحدمها بينة على الثلث واآلخر على الكل، جعلت لألول الثلث

  .بقي لآلخر
  
 باب يف القافة ودعوى الولد  

أخربيا سفيان عن الزهري عن  :من كتاب الدعوى والبينان ومن كتاب يكاح قدمي قال الشافعي 
 :دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعرف السرور يف وجهه فقال :عروة عن عائشة قالت

جلي يظر إىل أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما أمل تري أن جمزرا املد 



قال الشافعي فلو مل يكن يف القافة إال هذا ايبغى أن  .إن هذه األقدام بعضها من بعض   :فقال
يكون فيه داللة أيه علم، ولو مل يكن علما لقال له ال تقل هذا أليك إن أصبت يف شيء مل آمن عليك 

ريه، ويف خطئك قذف حمصنة أو يفي يسب، وما أقره إال أيه رضيه ورآه علما وال يسر أن ختطئ يف غ
لقد اشتركا  :ودعا عمر رمحه اهلل قائفا يف رجلني ادعيا ولدا فقال .إال باحلق صلى اهلل عليه وسلم

قال الشافعي  .وشك أيس يف ابن له فدعيا له القافلة .وال أيهما شئت :فيه فقال عمر للغالم
وأخربين عدد من أهل العلم من املدينة ومكة أهنم أدركوا احلكام يفتون بقول الشافعي رمحه  :اهلل رمحه

  .ومل جيز اهلل جل ثناؤه يسب أحد قط إال إىل أب واحد وال رسوله عليه السالم :اهلل
   
 

 2500 :صفحة 
 
منهم كالتداعي  ولو ادعى حر وعبد مسلمان وذمي مولودا وجد لقيطا فال فرق بني واحد :قال  

فيما سواه فرياه القافة، فإن أحلقوه بواحد فهو ابنه، وإن أحلقوه بأكثر مل يكن ابن واحد منهم حىت يبلغ 
  .فينتسب إىل أيهم شاء فيكون ابنه وتنقطع عنه دعوى غريه

  
 باب جواب الشافعي حممد بن احلسن يف الولد يدعيه عدة رجال  

زعمت أن أبا يوسف قال إن ادعاه اثنان فهو ابنهما باألثر،  :سنقلت حملمد بن احل :قال الشافعي 
هذا خطأ من  :قال .فإن ادعاه ثالث فهو ابنهم بالقياس، وإن ادعاه أربعة مل يكن ابن واحد منهم

فإذا زعمت أهنم يشتركون يف يسبه ولو كايوا مائة كما يشتركون يف املال لو مات  :قلت .قوله
فقد  :قلت .ال :قال ?لك احلي إال ما كان ميلكه قبل موت صاحبهأحد الشركاء يف املال أمي

زعمت إن مات واحد منهم ورثه مرياث ابن تام وايقطعت أبوته، فإن مات ورثه كل واحد منهم سهما 
أو رأيت إذا قطعت أبوته من امليت  :قلت ?من مائة سهم من مرياث أب فهل رأيت أبا قط إىل مدة

 :قلت .إيه ال يدخل هذا :قال ?نبيات وهن باألمس له أخواتأيتزوج بناته وهن اليوم أج

يورثه يف قولك من أحدهم سهما من مائة  :قلت ?كيف كان يلزمنا أن يورثه :قال .وأكثر
 :قال املزين .سهم من مرياث ابن كما يورث كل واحد منهم سهما من مائة سهم من مرياث أب



يع كل أب أو بعض االبن وليس بعض االبن ابنا لبعض ليس هذا بالزم هلم يف قوهلم ألن مج :رمحه اهلل
األب دن مجيعه كما لو ملكوا عبدا كان مجيعا كل سيد منهم مالكا لبعض العبد وليس بعض العبد ملكا 

  .فتفهم كذلك جتده إن شاء اهلل .لبعض السيد دون مجيعه
  
 باب دعوى األعاجم والدة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه  

وإذا ادعى األعاجم والدة بالشرك فإن جاؤويا مسلمني ال والء يف واحد منهم بعتق  :عيقال الشاف 
قبلنا دعواهم كما قبلنا غريهم من أهل اجلاهلية، وإن كايوا مسبيني عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم 

وإذا أسلم  والء مل يقبل إال ببينة على والدة معروفة قبل السيب وهكذا أهل حصن ومن حيمل إلينا منهم،
أحد أبوي الطفل أو املعتوه كان مسلما ألن اهلل عز وجل أعلى اإلسالم على األديان واألعلى أوىل أن 

  .يكون احلكم له مع أيه روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه معىن قولنا، ويروى عن احلسن وغريه
  
 باب متاع البيت خيتلف فيه الزوجان  

وإذا اختلف الزوجان يف متاع البيت  :وابن أيب ليلي قال الشافعي من كتاب اختالف أيب حنيفة 
يسكنايه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت هلما أو ألحدمها أو ميوتان أو أحدمها فيختلف يف 

ذلك ورثتهما، فمن أقام بينة على شيء فهو له وإن مل يقم بينة فالقياس الذي ال يعذر أحد عندي بالغفلة 
لى اإلمجاع أن هذا املتاع بأيديهما مجيعا فهو بينهما يصفني، وقد ميلك الرجل متاع املرأة ومتلك عنه ع

املرأة متاع الرجل ولو استعملت الظنون عليهما حلكمت يف عطار ودباغ يتنازعان عطرا ودباغا يف 
سر من لؤلؤ بأن أيديهما بأن أجعل للعطار العطر وللدباغ الدباغ، وحلكمت فيما يتنازع فيه معسر ومو

  .أجعله للموسر وال جيوز احلكم بالظنون
  
 باب أخذ الرجل حقه ممن مينعه إياه  

وكايت هند زوجة أليب سفيان، وكايت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها، فأذن  :قال الشافعي 
باملعروف، فمثلها هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا شكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها 

الرجل يكون له احلق على الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزيه أو كيله، فإن مل 



يكن له مثل كايت قيمته ديايري أو دراهم، فإن مل جيد له ماال باع عرضه واستوىف من مثنه حقه، فإن قيل 
 :قيل .ائتمنك وال ختن من خايك   أد إىل من  :فقد روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إيه ليس بثابت، ولو كان ثابتا مل يكن اخلياية ما أذن بأخذه هم، وإمنا اخلياية أن آخذ له درمها بعد 
  .استيفائه درمهي فأخويه بدرهم كما خايين يف درمهي فليس يل أن أخويه بأخذ ما ليس يل وإن خايين

  
 ايا يف العتق باب عتق الشرك يف الصحة واملرض والوص 

   
 

 2501 :صفحة 
 
من أعتق شركا له يف عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى  :قال الشافعي  

شركاءه حصصهم وعتق العبد وإال فقد عتق منه ما عتق، وهكذا روى ابن عمر عن رسول اهلل صلى اهلل 
وسر وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد معنيني قال الشافعي  وحيتمل قوله يف عتق امل .عليه وسلم

أن يعتق بقول املوسر ولو أعسر كان العبد حرا  :واآلخر .أيه يعتق بالقول وبدفع القيمة :أحدمها
وبالقول األول قال يف كتاب الوصايا يف  :قال املزين .واتبع مبا ضمن وهذا قول يصح فيه القياس

عتق يوم تكلم بالعتق، وهكذا قال يف كتاب اختالف ي :وقال يف كتاب اختالف األحاديث .العتق
فإن مات املعتق أخذ مبا لزمه من أرش املال ال مينعه املوت  :وقال أيضا .ابن أيب ليلى وأيب حنيفة

قال  .حقا لزمه كما لو جىن جناية والعبد حر يف شهادته وحدوده ومرياثه وجناياته قبل القيمة ودفعها
وقطعه به يف أربعة مواضع أوىل به من أحد  :قال املزين .ملعىن أصحوقد قطع بأن هذا ا :املزين

قولني مل يقطع به، وهو القياس على أصله يف القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حىت أقرع بني األحياء 
قد قال الشافعي لو أعتق الثاين كان عتقه باطال ويف  :قال املزين رمحه اهلل .واملوتى فهذا أوىل بقوله

دليل لو كان ملكه حباله لو عتق بإعتاقه إياه، وقوله يف األمة بينهما أيه إن أحبلها صارت أم ولد له ذلك 
إن كان موسرا كالعتق، وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما ويف ذلك قضاء ملا 

جيوز فيه التغابن واآلخر قيمة قلنا، ودليل آخر ملا كان الثمن يف إمجاعهم مثنني أحدمها يف بيع عن تراض 
متلف ال جيوز فيه التغابن وإمنا هي على التعديل والتقسيط، فلما حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم على 



املعتق املوسر بالقيمة دل على أهنا قيمة متلف على شريكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء ألحد قوليه على 
ولو قال أحدمها لصاحبه وصاحبه موسر أعتقت  :هللقال الشافعي رمحه ا .اآلخر وباهلل التوفيق

يصيبك، وأيكر اآلخر عتق يصيب املدعي ووقف والؤه أليه زعم أيه حر كله وادعى قيمة يصيبه على 
وفيها قول آخر إذا مل يعتق  :قال .شريكه فإن ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له والؤه

قد قطع جبوابه األول أن  :قال املزين .يعتق باألول يصيب األول مل يعتق يصيب اآلخر أليه إمنا
وال خالف أن من أقر  .صاحبه زعم أيه حر كله وقد عتق يصيب املقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم

بشيء يضره لزمه ومن ادعى حقا مل جيب له وهذا مقر للعبد بعتق يصيبه فيلزمه ومدع على شريكه 
ع من عرفت من العلماء أن لو قال لشريكه بعتك يصييب بثمن ومجي :ومن قوله .بقيمته ال جتب له

وسلمته إليك وأيت موسر وإيك قبضته وأعتقته وأيكر شريكه أيه مقر بالعتق لنصيبه يافذ عليه مدع 
قال  .الثمن ال جيب له فهذا وذاك عندي يف القياس سواء، وهذا يقضي ألحد قوليه على اآلخر

إذا أعتقته فهو حر، فأعتقه كان حرا يف مال  :ل أحدمها لصاحبهوقد قال الشافعي لو قا :املزيين
وقد قطع بعتقه قبل دفع  :قال املزين .املعتق، وسواء كان بني مسلمني أو كافرين أو مسلم وكافر

 .قيمته، ودليل آخر من قوله أيه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أيه يف ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته

أدى املوسر قيمته كان له والؤه وإن كان معسرا عتق يصيبه وإن كان شريكه على قال الشافعي وإذا 
ملكه خيدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب لنفسه فهو له، وإن مات وله وارث ورثه بقدر والئه، 

وقد قال  .القياس أن يرث من حيث يورث :قال املزين .فإن مات له مورث مل يرث منه شيئا
فإن قال  :قال الشافعي .لناس يرثون من حيث يورثون وهذا وذاك يف القياس سواءإن ا :الشافعي

ال تكون يفس واحدة بعضها عبدا وبعضها حرا كما ال تكون امرأة بعضها طالقا وبعضها غري  :قائل
أتتزوج بعض امرأة كما تشتري بعض عبد أو تكاتب املرأة كما لكاتب العبد أو  :قيل له .طالق

فما أعلم شيئا أبعد من  :قيل .ال :تال ?ا يهب عبده فيكون املوهوب له مكايهيهب امرأته كم
ولو أعتق شريكان ألحدمها النصف ولآلخر السدس معا أو  :قال الشافعي .العبد مما قسته عليه

وكال رجال فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء، ال أيظر إىل كثري امللك وال 
 .هذا يقضي ألحد قوليه يف الشفعة أن من له كثري ملك وقليله يف الشفعة سواء :ل املزينقا .قليله



 :والثاين .أن القول قول املعتق :وإذا اختلفا يف قيمة العبد ففيها قوالن أحدمها :قال الشافعي

 أن القول قول  
 

 2502 :صفحة 
 
قطع الشافعي يف موضع آخر بأن  قد :قال املزين .رب النصيب ال خيرج ملكه منه إال مبا يرضى  

القول قول الغارم وهذا أوىل بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه أليه يقول يف قيمة 
 .أن القول قول الغارم وألن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمني :ما أتلف

هو سارق أو  :ولو قال .القول قول الغارمولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك، ف :قال
قال  .آبق، وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله مع ميينه وهو على الرباءة من العيب حىت يعلم

قد قال يف الغاصب إن القول قوله أن به داء أو غائلة، والقياس على قوله يف احلر جيين على يده  :املزين
قال  .رب النصيب ال خيرج ملكه منه إال مبا يرضى.ل قول الغارمفيقول اجلاين هي شالء أن القو

قد قطع الشافعي يف موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أوىل بقوله وأقيس على أصله على  :املزين
أن القول قول الغارم وألن السيد مدع للزيادة  :ما شرحت من أحد قوليه أليه يقول يف قيمة ما أتلف

ولو قال هو خباز وقال الغارم ليس كذلك، فالقول  :قال .غارم منكر فعليه اليمنيفعليه البينة وال
هو سارق أو آبق، وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله مع ميينه  :ولو قال .قول الغارم

قد قال يف الغاصب إن القول قوله أن به داء أو  :قال املزين .وهو على الرباءة من العيب حىت يعلم
  .، والقياس على قوله يف احلر جيين على يده فيقول اجلاين هي شالء أن القول قول الغارمغائلة

وإذا أعتق شركا له يف مرضه الذي مات فيه عتقا بتاتا مث مات كان يف ثلثه كالصحيح  :قال الشافعي 
  .يف كل ماله، ولو أوصى بعتق يصيب من عبد بعينه مل يعتق بعد املوت منه إال ما أوصى به

  
 باب يف عتق العبيد ال خيرجون من الثلث  

ولو أعتق رجل ستة مملوكني له عند املوت ال مال له غريهم، جزئوا ثالثة أجزاء وأقرع  :قال الشافعي 
بينهم كما أقرع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مثلهم، وأعتق اثنني ثلث امليت وأرق أربعة للوارث، 



ع بينهم وال سعاية ألن يف إقراع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم وهكذا كل ما مل حيتمل الثلث أقر
وحديث سعيد بن  .ويف قوله إن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق إبطاال للسعايه من حديثني ثابتني

  .أيب عروبة يف السعاية ضعيف وخاهلل شعبة وهشام مجيعا ومل يذكروا فيه استسعاء ومها أحفظ منه
  
 القرعة بني املماليك وغريهم باب كيفية  

أحب القرعة إيل وأبعدها من احليف عندي أن تقطع رقاع صغار مستوية  :قال الشافعي رمحه اهلل 
فيكتب يف كل رقعة اسم ذي السهم حىت يستوظف أمساءهم، مث جتعل يف بنادق طني مستوية وتوزن مث 

 :البندق ويغطى عليها ثوب، مث يقال له تستجف مث تلقى يف حجر رجل مل حيضر الكتابة وال إدخاهلا يف

أدخل يدك فأخرج بندقة، فإذا أخرجها فضت وقرئ اسم صاحبها ودفع إليه اجلزء الذي أقرع عليه، مث 
وهكذا ما بقي من السهمان شيء حىت تنفذ وهذا يف  .أقرع على اجلزء الثاين الذي يليه :يقال له

  .الرقيق وغريهم سواء
  
 بيد يف العتق والدين والتبدئة بالعتق باب اإلقراع بني الع 

   
 

 2503 :صفحة 
 
وجيزأ الرقيق إذا أعتق ثلثهم ثالثة أجزاء إذا كايت قيمهم سواء، ويكتب سهم العتق  :قال الشافعي  

أخرج على هذا اجلزء بعينه ويعرف، فإن خرج عليه سهم  :يف واحد وسهما الرق يف اثنني، مث يقال
أخرج فإن  :آلخران، وإن خرج على اجلزء األول سهم الرق رق، مث قيلالعتق عتق ورق اجلزءان ا

خرج سهم العتق على اجلزء الثاين عتق ورق الثالث، وإن خرج سهم الرق عليه عتق الثالث، وإن 
اختلفت قيمهم ضم قليل الثمن إىل كثري الثمن حىت يعتدلوا، فإن تفاوتت قيمهم فكان قيمة واحد مائة 

وقيمة ثالثة مائة جزأهم ثالثة أجزاء مث أقرع بينهم على القيم، فإن كايت قيمة واحد وقيمة اثنني مائة 
مائتني واثنني مخسني وثالثة مخسني فإن خرج سهم العتق على الواحد عتق منه يصفه وهو الثلث من 

م مجيع املال واآلخرون رقيق، وإن خرج سهم اثنني عتقا مث أعيدت القرعة بني الثالثة والواحد وأيه



خرج سهمه بالعتق عتق منه ما بقي من الثلث ورق ما بقي منه ومن غريه، وإن خرج السهم على 
االثنني أو الثالثة فكايوا ال خيرجون معا جزئوا ثالثة أجزاء وأقرع بينهم كذلك حىت يستكمل الثلث، 

ه جزئ وجيزؤون ثالثة أجزاء أصح عندي من أكثر من ثالثة، وإن كان عليه دين حييط ببعض رقيق
الرقيق على قدر الدين مث جزئوا، فأيهم خرج عليه سهم الدين بيعوا مث أقرع ليعتق ثلثهم بعد الدين، وإن 
ظهر عليه دين بعد ذلك بعت من عتق حىت ال يبقى عليه دين، فإن أعتقت ثلثا وأرفقت ثلثني بالقرعة مث 

اكتسبوا بعد عتق املالك إياهم، ظهر له مال خيرجون معا من الثلث أعتقت من أرقت ودفعت إليهم ما 
وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو يقصت أو مات فإمنا قيمته يوم وقع العتق، فإن وقعت 

القرعة مليت علمنا أيه كان حرا أو ألمة فولدت علمنا أهنا حرة وولدها ولد حرة ال أن القرعة أحدثت 
سامل حر وغامن  :املوت بالقرعة، ولو قال يف مرضه ألحد منهم عتقا يوم وقعت إمنا وجب العتق حني

حر وزياد حر مث مات فإيه يبدأ باألول فاألول ما احتمل الثلث أليه عتق بتات، فأما كل ما كان 
ولو شهد أجنبيان أيه أعتق عبده وصية  :قال .للموصي أن يرجع فيه من تدبري وغريه فكله سواء

قال  .غري وصية وهو الثلث أعتق من كل واحد منهما يصفه وهو الثلث، وشهد وارثان أيه أعتق عبدا
قال  .إذا أجاز الشهادتني فقد ثبت عتق عبدين ومها ثلثا امليت فمعناه أن يقرع بينهما :املزين

أحدكم حر سألنا الورثة، فإن قالوا ال يعلم أقرع بينهم وأعتق  :ولو قال لعشرة أعبد له :الشافعي
  .ثرهمأحدهم كان أقلهم قيمة أو أك

  
 باب من يعتق بامللك وفيه ذكر عتق السائبة وال والء إال ملعتق  

من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ملك  بناته عتق عليه بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب املولود، وال يعتق عليه سوى من مسيت حبال، وإن

شقصا من أحد منهم بغري مرياث قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق باقيه إن كان معسرا، وإن ورث 
منه شقصا عتق ومل يقوم عليه، وإن وهب لصيب من يعتق عليه أو أوصى له به وال ملك له وله وصي 

ملوسر عتق ما بقي كان عليه قبول هذه كله ويعتق عليه، وإن كان موسرا مل يكن له أن يقبل ألن على ا
  .وقال يف كتاب الوصايا يعتق ما ملك الصيب وال يقوم عليه .وإن قبله فمردود

  



 باب يف الوالء  
   
 

 2504 :صفحة 
 
أخربيا حممد بن احلسن عن يعقوب عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل  :قال الشافعي  

ويف  :النسب ال يباع وال يوهب  قال الشافعي الوالء حلمة كلحمة  :صلى اهلل عليه وسلم قال
فإمنا الوالء ملن أعتق  دليل أيه ال والء إال ملعتق والذي أسلم النصراين   :قوله صلى اهلل عليه وسلم

على يديه ليس مبعتق فال والء له، ولو أعتق مسلم يصراييا أو يصراين مسلما فالوالء ثابت لكل واحد 
ان الختالف الدين، وال يقطع اختالف الدين الوالء كما ال يقطع منهما على صاحبه وال يتوارث

فلم يقطع النسب  .ويادى يوح ابنه   وإذ قال إبراهيم ألبيه    :قال اهلل جل ثناؤه .النسب
باختالف الدين فكذلك الوالء، ومن أعتق سائبة فهو معتق وله الوالء، ومن ورث من يعتق عليه أو 

هم وإن مل يعتقهم ألهنم يف معىن من أعتق، واملعتق السائبة معتق وهو أكثر مات عن أم ولد له فله والؤ
فاملعتق سائبة قد أيفذ اهلل له العتق أليه  :قال .من هذا يف معىن املعتقني فكيف ال يكون له والؤه

الوالء ملن   :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .طاعة وأبطل الشرط بأن ال والء له أليه معصية
وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ومل يكن هلم عصبة قرابة من قبل الصلب  :قال الشافعي .تق  أع

كان ما بقي للمويل املعتق، ولو ترك ثالثة بنني اثنان ألم فهلك أحد االثنني ألم وترك ماال وموايل فورث 
ابنه وأخاه ألبيه فقال أخوه ألبيه وأمه ماله ووالء مواليه مث هلك الذي ورث املال ووالء املويل وترك 

قال  .إمنا أحرزت املال وأما والء املوايل فال :قد أحرزت ما كان أيب أحرزه، وقال أخوه :ابنه
األخ أوىل بوالء املوايل وقضى بذلك عثمان بن عفان رمحة اهلل عليه، مث األقرب فاألقرب  :الشافعي

من اإلخوة لألب، وإن كان جد وأخ ألب من العصبة أوىل مبرياث املوايل، واإلخوة لألب واألم أوىل 
األخ أوىل وكذلك بنو األخ وإن سفلوا،  :وأم أو ألب فقد اختلف أصحابنا يف ذلك فمنهم من قال

  .مها سواء وال يرث النساء الوالء وال يرثن إال من أعتقن أو أعتق من أعتقن :ومنهم من قال
  
 خمتصر كتايب املدبر من جديد وقدمي  



   
 

 2505 :صفحة 
 
 :قال الشافعي أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أيب الزبري مسعا جابر بن عبد اهلل يقول  

 .  ?من يشتريه مين  :دبر رجل منا غالما ليس له مال غريه، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ول يف إمارة ابن عبد قبطي مات عام أ :مسعت جابرا يقول :فقال عمرو .فاشتراه يعيم بن النحام
وقال ابن  .وباعت عائشة مدبرة هلا سحرهتا :قال الشافعي .الزبري، زاد أبو الزبري يقال له يعقوب

املدبر وصية يرجع فيه صاحبه مىت شاء، وباع عمر بن عبد  :وقال جماهد .املدبر من الثلث :عمر
فإذا قال  :لشافعيقال ا .يعود الرجل يف مدبره :وقال طاوس .العزيز مدبرا يف دين صاحبه

الرجل لعبده أيت مدبر أو أيت عتيق أو حمرر أو حر بعد مويت أو مىت مت أو مىت دخلت الدار فأيت 
إن  :حر بعد مويت فدخل فهذا كله تدبري خيرج من الثلث وال يعتق يف مال غائب حىت حيضر، ولو قال

أيت حر  :ر، أو قالإذا مت فشئت فأيت ح :شئت فأيت حر مىت مت فشاء فهو مدبر، ولو قال
ولو قال شريكان يف  .إذا مت إن شئت، فسواء قدم املشيئة أو أخرها ال يكون حرا إال أن يشاء

قد رجعت يف  :ولو قال سيد املدبر .مىت متنا فأيت حر مل يعتق إال مبوت اآلخر منهما :عبد
 :قال يف موضع آخرو .تدبريك أو يقضته أو أبطلته مل يكن ذلك يقضا للتدبري حىت خيرجه من ملكه

إن قال إن أدى بعد مويت كذا فهو حر أو وهبه هبة بتات قبض أو مل يقبض ورجع فهذا رجوع يف 
 .هذا رجوع يف التدبري بغري إخراج له من ملكه، وذلك كله يف الكتاب اجلديد :قال املزين .التدبري

 يصفك كان ما رجع عنه قد رجعت يف تدبريك أو يف ربعك أو يف :لو قال :وقال يف الكتاب القدمي
وقال املزين وهذا أشبه بقوله بأصله وأصح لقوله إذا  .رجوعا يف التدبري وما مل يرجع عنه مدبرا حباله

كان املدبر وصية فلم ال يرجع يف الوصية، ولو جاز له أن خيالف بني ذلك فيبطل الرجوع يف املدبر وال 
عىن أن يبطل بيع املدبر وال يبطل يف الوصية فيصري إىل قول يبطله يف الوصية ملعىن اختلفا فيه جاز بذلك امل

من ال يبيع املدبر، ولو جاز أن جيمع بني املدبر واألميان يف هذا املوضع جاز إبطال عتق املدبر ملعىن احلنث 
ألن األميان ال جيب احلنث هبا على ميت، وقوله يف اجلديد والقدمي بالرجوع فيه كالوصايا معتدل مستقيم 



وجناية املدبر كجناية العبد يباع منه بقدر جنايته  :قال الشافعي .يدخل عليه منه كبري تعليل ال
والباقي مدبر حباله، ولو ارتد املدبر أو حلق بدار احلرب مث أوجف املسلمون عليه فأخذه سيده فهو على 

 :فيه ثالثة أقاويل أحدهاتدبريه، ولو أن سيده ارتد فمات كان ماله فيئا واملدبر حرا، ولو دبره مرتدا ف

أيه يوقف فإن رجع فهو على تدبريه، وإن قتل فالتدبري باطل وماله يفء أليا علمنا أن ردته صريته ماله 
أن التدبري باطل ألن ماله خارج منه إال بأن يرجع، وهذا أشبه األقاويل بأن يكون  :والثاين .فيئا

وقال يف كتاب  . ميلك عليه ماله إال مبوتهأن التدبري ماض أليه ال :والثالث .صحيحا فيه أقول
 :وقال يف كتاب املكاتب .الزكاة إيه موقوف فإن رجع وجبت الزكاة وإن مل يرجع وقتل فال زكاة

أصحها عندي وأوالها به  :قال املزين .إيه إن كاتب املرتد عبده قبل أن يوقف ماله فالكتابة جائزة
أليه أجاز كتابة عبده وأجاز أن ينفق من ماله على من يلزم املسلم أيه مالك ملاله ال ميلك عليه إال مبوته 

يفقته، فلو كان ماله خارجا منه خلرج املدبر مع سائر ماله، وملا كان لولده وملن يلزمه يفقته حق يف مال 
مىت  :غريه مع أن ملكه له بإمجاع قبل الردة فال يزول ملكه إال بإمجاع وهو أن ميوت، ولو قال لعبده

 .فالن فأيت حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس املال، وجناية املدبر جناية عبد قدم

  .وال جيوز على التدبري إذا جحد السيد إال عدالن :قال
  
 باب وطء املدبرة وحكم ولدها  

   
 

 2506 :صفحة 
 
 .ا له مذهبويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غريه ففيهم واحد من قولني كالمه :قال الشافعي  

أن ولد كل ذات رحم مبنزلتها فإن رجع يف تدبري األم حامال كان له ومل يكن رجوعا يف  :أحدمها
تدبري الولد، فإن رجع يف تدبري الولد مل يكن رجوعا يف األم، فإن رجع يف تدبريها مث ولدت ألقل من 

 .ر من ستة أشهر فهو مملوكستة أشهر من يوم رجع فالولد يف معىن هذا القول مدبر، وإن وضعت ألكث

والقول  :قال الشافعي .وهذا أيضا رجوع يف التدبري بغري إخراج من ملك فتفهمه :قال املزين
أن ولدها مملوكون وذلك أهنا أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع يف عتقها وبيعها  :الثاين



يا سفيان عن عمرو عن أيب أخرب :قال الشافعي .وليست الوصية حبرية ثابتة فأوالدها مملوكون
هذا أصح القولني عندي وأشبههما بقول الشافعي  :قال املزين .أوالدها مملوكون :الشعثاء قال

 :ولو قال :قال .ألن التدبري عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها مل يدخل يف الوصية ولدها

فكذلك تعتق  :ال املزينق .إذا دخلت الدار بعد سنة فأيت حرة فدخلت أن ولدها ال يلحقها
ولدته بعد  :ولو قالت :قال .باملوت وولدها ال يلحقها إال أن تعتق حامال فيعتق ولدها بعتقها

ولو قال  :قال .قبل التدبري فالقول قول الوارث أليه املالك وهي املدعية :التدبري، وقال الوارث
  .أن القول قول املدبر والوارث مدعقبل العتق  :أفدت هذا املال بعد العتق، وقال الوارث :املدبر
  
 باب يف تدبري النصراين  

وجيوز تدبري النصراين واحلريب فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع إىل دار  :قال الشافعي :قال املزين 
إن رجعت يف تدبريك بعناه عليك وإن مل ترجع  :احلرب مل مننعه، فإن أسلم املدبر قلنا للحريب

وفيه قول آخر أيه  .عناك خدمته، فإن خرجت دفعناه إىل من وكلته فإذا مت فهو حرخارجناه لك ومن
يباع أشبه بأصله ألن التدبري وصية فهو يف معىن عبد أوصى به لرجل ال جيب له  :قال املزين .يباع

إال مبوت السيد وهو عبد حباله، وال جيوز تركه إذا أسلم يف ملك مشرك يذله وقد صار اإلسالم عدوا 
  .هل
  
 باب يف تدبري الذي يعقل ومل يبلغ  

قال  .من أجاز وصيته أجاز تدبريه ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك احملجور عليه :قال الشافعي 
القياس عندي يف الصيب أن القلم ملا رفع عنه ومل جتز هبته وال عتقه يف حياته أن وصيته ال جتوز  :املزين

  .احملجور عليه أليه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأمث على املعصيةبعد وفاته، وليس كذلك البالغ 
  
 خمتصر املكاتب  

   
 

 2507 :صفحة 



 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميايكم فكاتبوهم إن علمتم   :قال اهلل جل ثناؤه :قال الشافعي  

 .كتابة إال على بالغ عاقلوال يكون االبتغاء من األطفال وال اجملايني، وال جتوز ال :فيهم خريا  قال

وأظهر معاين اخلري يف العبد بداللة الكتابة االكتساب مع األماية فأحب أن ال ميتنع من كتابته إذا  :قال
كان هكذا، وما جاز بني املسلمني يف البيع واإلجارة جاز يف الكتابة وما رد فيهما رد يف الكتابة، وال 

ائة دينار موصوفة الوزن والعني إىل عشر سنني أوهلا كذا جتوز على أقل من جنمني فإن كاتبه على م
فإذا أديت  :وآخرها كذا يؤدي يف ايقضاء كل سنة منها كذا فجائز، وال يعتق حىت يقول يف الكتابة

إن قويل كاتبتك كان معقودا على أيك إذا أديت فأيت حر كما  :كذا فأيت حر، أو يقول بعد ذلك
ا يشبهه مع النية، وال جتوز على العرض حىت يكون موصوفا كالسلم، ال يكون الطالق إال بصريح أو م

وال بأس أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، وإن كاتبه على أن خيدمه بعد الشهر مل جيز أليه 
قد حيدث ما مينعه من العمل بعد الشهر وليس مبضمون يكلف أن يأيت مبثله، فإن كاتبه على أن باعه 

ألن البيع يبزم بكل حال والكتابة ال تلزم مىت شاء تركها، ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها  شيئا مل جيز
وكذا يؤدي إليه يف  :قال املزين .إليه يف عشر سنني كان النجم جمهوال ال يدري أيف أوهلا أو آخرها

سنة عشرة  كل سنة عشرة جمهول أليه ال يدري أيف أول كل سنة أو آخرها حىت يقول يف ايقضاء كل
ولو كاتب ثالثة كتابة واحدة على مائة منجمة على أهنم إذا  :قال الشافعي .فتكون النجوم معلومة

أدوا عتقوا كايت جائزة واملائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا، فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز 
 :قال من قلت قيمتهرق، وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو مل يكن، ولو أدوا ف

على القيم فهو على العمد أثالثا، ولو أدى أحدهم عن غريه كان له  :أدينا على العدد، وقال اآلخرون
الرجوع، فإن تطوع فعتقوا مل يكن له الرجوع، فإن أدى بإذهنم رجع عليهم وال جيوز أن يتحمل 

كاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى بعضهم عن بعض الكتابة فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة، ولو 
عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد مبا دفع، فأيهما كان له الفضل رجع به، فإن 

أبطل السيد الكتابة وأشهد على إبطاهلا أو أبطلها احلاكم مث أداها العبد مل يعتق، والفرق بني هذا 
فيها حبال بينه وبينه والكتابة كالبيع الفاسد إذا  إن دخلت الدار فأيت حر أن اليمني ال بيع :وقوله

فات رد قيمته وإن أدى الفاسدة إىل الوارث مل يعتق أليه ليس القائل إن أديتها فأيت حر، ولو مل ميت 



السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه مل يعتق، ولو كان العبد خمبوال عتق بأداء الكتابة 
على صاحبه بشيء، ولو كايت كتابة صحيحة فمات السيد وله وارثان فقال وال يرجع أحدمها 

إن أباه كاتبه وأيكر اآلخر وحلف ما علم أن أباه كاتبه كان يصفه مكاتبا ويصفه مملوكا  :أحدمها
خيدم يوما وخيلى يوما ويتأدى منه املقر يصف كل جنم ال يرجع به أخوه عليه، وإن عتق مل يقوم عليه 

قر أيه عتق بشيء فعله أبوه، وإن عجز رجع رقيقا بينهما، ولو ورثا مكاتبا فأعتق أحدمها يصيبه أليه إمنا أ
فهو بريء من يصيبه من الكتابة، فإن أدى إىل أخيه يصيبه عتق وكان الوالء لألب، وإن عجز قوم عليه 

 موضع وقال يف .وعتق إن كان موسرا ووالؤه له، وإن كان معسرا فنصفه حر ويصفه رقيق ألخيه
خلل لضر واملكاتب عبد  .يعتق يصفه عجز أو مل يعجز ووالؤه لألب أليه الذي عقد كتابته :آخر

ما بقي عليه درهم، وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا وال يعتق بعد املوت، وإن جاءه بالنجم 
بإذن سيده وال فقال السيد هو حرام أجربت السيد على أخذه أو يربئه منه، وليس له أن يتزوج إال 

يتسرى حبال فإن ولد منه أمته بعد عتقه بستة أشهر كايت يف حكم أم ولده، وإن وضعت ألقل فال 
وجيرب السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقوله  :قال .تكون أم ولد إال بوطء بعد العتق وله بيعها

طلقات متاع وللم  :وآتوهم من مال اهلل الذي أتاكم  وهذا عندي مثل قوله  :عز وجل
 -واحتج بابن عمر أيه كاتب عبدا له خبمسة وثالثني ألفا ووضع عنه مخسة آالف  .باملعروف  

ولو مات السيد وقد قبض مجيع الكتابة خاص املكاتب بالذي له أهل  .من آخر جنومه -أحسبه قال
 يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل   :قال املزين .الدين والوصايا

 
 2508 :صفحة 

 
وليس لويل اليتيم أن يكاتب عبده حبال أليه ال يظر يف ذلك، ولو اختلف  :قال الشافعي .قوله  

قد أدى إيل كتابته وجر إىل والء ولده من  :السيد واملكاتب حتالفا وترادا، ولو مات العبد فقال سيده
يل على أحد مكاتيب فد استوفيت ما :قال ولو قال .حرة وأيكر موايل احلرة فالقول قول موايل احلرة

واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإن  .أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق واآلخر على جنومه
مات وعنده وفاء فهو وماله لسيده، وكيف ميوت عبدا مث يصري باألداء بعد املوت حرا وإذا كان ال يعتق 



ولو أدى كتابته فعتق وكايت  :قال ?يف حياته إال بعد األداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل األداء
إن جثت بنقصان  :ولو فات املعيب قيل له :قال .عرضا فأصاب به السيد عيبا رده ورد العتق

العيب وإال فلسيدك تعجيزك كما لو دفعت ديايري يقصا مل تعتق إال بدفع يقصان ديايريك، ولو ادعى أيه 
رئ، ولو عجز أو مات وعليه ديون بدئ هبا دفع أيظر يوما وأكثره ثالث، فإن جاء بشاهد حلف وب

وليس لويل اليتيم أن يكاتب عبده حبال أليه ال يظر يف ذلك، ولو  :قال الشافعي .ه.على السيد
قد أدى إيل كتابته وجر إىل والء  :اختلف السيد واملكاتب حتالفا وترادا، ولو مات العبد فقال سيده

فد استوفيت مايل على  :قال ولو قال .موايل احلرة ولده من حرة وأيكر موايل احلرة فالقول قول
واملكاتب عبد ما بقي عليه  .أحد مكاتيب أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق واآلخر على جنومه

درهم فإن مات وعنده وفاء فهو وماله لسيده، وكيف ميوت عبدا مث يصري باألداء بعد املوت حرا وإذا 
ولو أدى كتابته  :قال ?األداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل األداء كان ال يعتق يف حياته إال بعد

إن  :ولو فات املعيب قيل له :قال .فعتق وكايت عرضا فأصاب به السيد عيبا رده ورد العتق
جثت بنقصان العيب وإال فلسيدك تعجيزك كما لو دفعت ديايري يقصا مل تعتق إال بدفع يقصان ديايريك، 

ر يوما وأكثره ثالث، فإن جاء بشاهد حلف وبرئ، ولو عجز أو مات وعليه ولو ادعى أيه دفع أيظ
  .ديون بدئ هبا على السيد

  
 كتابة بعض عبد والشريكان يف العبد يكاتبايه أو أحدمها  
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ال جيوز أن يكاتب بعض عبد إال أن يكون باقيه حرا وال بعضا من عبد بينه وبني  :قال الشافعي  

وإن كان بإذن الشريك ألن املكاتب ال مينع من السفر واالكتساب، وال جيوز أن يكاتباه معا  شريكه
وإذا أذن أحدمها لصاحبه أن  :وقال يف كتاب اإلمالء على حممد بن احلسن .حىت يكويا فيه سواء

عليه كان  يكاتبه فالكتابة جائزة وللذي مل يكاتبه أن خيتدمه يوما وخيلي والكسب يوما، فإن أبرأه مما
األول بقوله  :قال املزين .يصيبه حرا وقوم عليه الباقي، وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا



أوىل أليه زعم لو كايت كتابتهما فيه سواء فعجزه أحدمها فأيظره اآلخر فسخت الكتابة بعد ثبوهتا حىت 
لو من أن تكون كتابة يصيبه وال خي :قال املزين .جيتمعا على اإلقامة عليها، فاالبتداء بذلك أوىل

ولو  :قال الشافعي ?جائزة كبيعه إياه فال معىن إلذن شريكه أو ال جنوز فلم جوزه بإذن من ال ميلكه
دفعت إليكما مكاتبيت وهي ألف فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر رجع  :كاتباه مجيعا مبا جيوز، فقال

على العبد بشيء ويعتق يصيب املقر، فإن املنكر على شريكه بنصف ما أقر بقبضه ومل يرجع الشريك 
أدى إىل املنكر متام حقه عتق وإن عجز رق يصفه والنصف اآلخر حر، ولو أذن أحدمها لشريكه أن 

يعتق يصيبه منه وال يرجع شريكه ويقوم عليه  :أحدمها .يقبض يصيبه فقبضه مث عجز ففيها قوالن
يديه للذي بقي له فيه الرق أليه يأخذه مبا بقي له الباقي إن كان موسرا، وإن كان معسرا فجميع ما يف 

من الكتابة، فإن كان فيه وفاء عتق وإال عجز بالباقي، وإن مات بعد العجز فما يف يديه بينهما يصفان 
ال يعتق ويكون لشريكه أن يرجع  :والقول الثاين .يرث أحدمها بقدر احلرية واآلخر بقدر العبودية

هذا أشبه بقوله أن املكاتب عبد  :قال املزين .ه أذن له به وهو ال ميلكهعليه فيشركه فيما قبضه ألي
 :ما بقي عليه درهم وما يف يديه موقوف ما بقي عليه درهم فليس معناه فيما أذن له بقبضه إال مبعىن

اسبقين بقبض النصف حىت أستويف مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له كأيه وزن ألحدمها قبل 
إن ذلك جائز ويعتق يصيبه والباقي على كتابته،  :كتاب اإلمالء على كتاب مالك قال يف .اآلخر

 :قال املزين .فإن أدى فالوالء بينها، وإن عجز قوم على املعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا

ولو أعتقه أحدمها قوم عليه الباقي إن كان موسرا وعتق كله وإال كان الباقي مكاتبا،  :قد قال
قال  .فهذا أشبه بقوله وأوىل بأصله وباهلل التوفيق :قال املزين .و أبرأه كان كعتقه إياهوكذلك ل
ولو مات سيد املكاتب فأبرأه بعض الورثة من حصته عتق يصيبه عجز أو مل يعجز ووالؤه  :الشافعي

رق فعجز مل  للذي كاتبه وال أقوم عليه والوالء لغريه وأعتقه عليه بسبب رقه فيه أليه لو مل يكن له فيه
يقوم عليه إذا عجز وكان  :واآلخر .أحدمها هذا :وقال يف موضع آخر ففيها قوالن .يكن له

األول مبعناه أشبه  :قال املزين رمحه اهلل .له والؤه كله ألن الكتابة األوىل بطلت وأعتق هذا ملكه
عقد األب مل جيز أن يزيل ما  بأصله إذ زعم أيه إذا أبرأه من قدر حقه من دراهم الكتابة عتق يصيبه مبعىن

ثبت، وإذ زعم أيه إن عجز فيه فقد بطلت الكتابة األوىل فينبغي أن يبطل عتق النصيب باإلبراء من قدر 



النصيب ألن األب مل يعتقه إال بأداء اجلميع فكأن األب أبرأه من مجيع الكتابة وال عتق بإبرائه من بعض 
  .الكتابة
  
 باب يف ولد املكاتبة  
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ولد املكاتبة موقوف فإذا أدت فعتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل  :قال الشافعي رمحه اهلل  

أن للسيد قيمته وما كان له ألن املرأة ال  :أحدمها .األداء رقوا، فإن جىن على ولدها فيها قوالن
ي ومل يكن للسيد أخذه، فإن متلك ولدها ويؤخذ السيد بنفقته، وإن اكتسب أيفق عليه منه ووقف الباق

مات قبل عتق أمه كان لسيده، وإن عتق بعتقها كان ماله له، وإن أعتقه السيد جاز عتقه، وإن أعتق ابن 
املكاتب من أمته مل جيز عتقه، وإمنا فرقت بينهما ألن املكاتبة ال متلك ولدها وإمنا حكمه حكمها 

أن أمهم أحق مبا ملكوا  :والقول الثاين .قواملكاتب ميلك ولده من أمته لو كان جيري عليه ر
اآلخر أشبههما بقوله إذا كايوا  :قال املزين .واألول أشبههما .تستعني به ألهنم يعتقون بعتقها

لو وطئ ابنة مكاتبته أو أمها كان عليه  :يعتقون بعتقها فهم أوىل حبكمها، ومما يثبت ذلك أيضا قوله
وهو ممنوع من وطء مكاتبته فإن  :قال الشافعي .ىن ولدهامهر مثلها وهذا يقضي ملا وصفت من مع

 .ويعزر يف قياس قوله :قال املزين .وطئها طائعة فال حد ويعزران، وإن أكرهها فلها مهر مثلها

بل قبل فالقول  :ولدت بعد الكتابة، وقال السيد :وإن اختلفا يف ولدها فقالت :قال الشافعي
  .املكاتب من أمته فالقول فول املكاتبقوله مع ميينه، وإن اختلفا يف ولد 

  
 باب املكاتبة بني اثنني يطؤها أحدمها أو كالمها  

وإذا وطئها أحدمها فلم حتبل فلها مهر مثلها يدفع إليها، فإن عجزت قبل دفعه كان  :قال الشافعي 
واطئ فإن للذي مل يطأها يصفه من شريكه، فإن حبلت ومل تدع االسترباء فاختارت العجز أو مات ال

 .وينبغي أن تكون حرة مبوته :قال املزين .للذي مل يطأ يصف املهر ويصف قيمتها على الواطئ



وإن وطئاها فعلى كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت تقاصا املهرين، فإن كايت  :قال الشافعي
ليه يصف حبلت فجاءت بولد ألقل من ستة أشهر من وطء الثاين ومل يستربئها األول فهو ولده وع

ال غرم عليه  :واآلخر .يغرمه :أحدمها :قيمتها ويصف مهرها، ويف يصف قيمة ولدها قوالن
القياس على مذهبه أن ليس عليه إال يصف قيمتها دون يصف قيمة  :قال املزين .ألن العتق وجب به

يصف يغرم  :أحدمها :يف الواطئ اآلخر قوالن :قال الشافعي .الولد ألهنا باحلبل صارت أم ولد
قال  .مجيع مهر مثلها :واآلخر .مهرها ألهنا ال تكون أم ولد للحمل إال بعد أداء يصف القيمة

ولو جاءت بولد ألكثر من ستة أشهر  :قال الشافعي .هذا أصح أليه وطئ أم ولد لصاحبه :املزين
عجزت أخذ  من وطء اآلخر منهما كالمها يدعيه أو أحدمها وال تدعي استرباء فهي أم ولد أحدمها، فإن

بنفقتها وأري القافة فبأيهما أحلقوه حلق، فإن أحلقوه هبما مل يكن ابن واحد منهما حىت يبلغ فينتسب إىل 
أحدمها وتنقطع عنه أبوة اآلخر وعليه للذي ايقطعت أبوته يصف قيمتها إن كان موسرا وكايت أم ولد 

ما، ولو جاءت من كل واحد منهما له، وإن كان معسرا فنصفها لشريكه حباله والصداقان ساقطان عنه
بولد يدعيه ومل يدعه صاحبه فإن كان األول موسرا أدى يصف قيمتها وهي أم ولد له وعليه يصف 

مهرها لشريكه، والقول يف يصف ولدها كما وصفت، ويلحق الولد اآلخر بالواطئ اآلخر وعليه مهرها 
قال  .ة وإمنا حلق ولدها به بالشبهةكله وقيمة الولد يوم سقط تكون قصاصا من يصف قيمة اجلاري

وقد قضى قوله يف هذه املسألة مبا قلت أليه لو مل تكن لألول أم ولد إال بعد أداء يصف القيمة  :املزين
ولو ادعى  :قال الشافعي .ملا كان على احملبل الثاين مجيع مهرها وال قيمة ولده منها، فتفهم ذلك

حبه أحلق هبما الولدان ووقفت أم الولد وأخذا بنفقتها، وإذا كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صا
مات واحد منهما عتق يصيبه وأخذ اآلخر بنفقة يصيب يفسه، فإذا مات عتقت ووالؤها موقوف إذا 

  .كايا موسرين أو أحدمها معسر واآلخر وسر فوالؤها موقوف بكل حال
  
 باب تعجيل الكتابة  
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وجيرب السيد على قبول النجم إذا عجله له املكاتب، واحتج يف ذلك بعمر بن اخلطاب  :قال الشافعي  
وإذا كايت ديايري أو دراهم أو ما ال يتغري على طول املكث مثل  :قال الشافعي .رمحة اهلل عليه

له احلديد والنحاس وما أشبه ذلك فأما ما يتغري على طول املكث أو كايت حلمولته مؤية فليس عليه قبو
ولو عجل له بعض  :قال .إال يف موضعه، فإن كان يف طريق خبرابة أو يف بلد فيه هنب مل يلزمه قبوله

الكتاب على أن يربئه من الباقي مل جيز ورد عليه ما أخذ ومل يعتق أليه أبرأه مما مل يربأ منه، فإن أحب أن 
 :قال املزين .يعتقه فيجوز يصح هذا فلريض املكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن

  .عندي أن يضع عنه على أن يتعجل وأجازه يف الدين
  
 بيع املكاتب وشراؤه وبيع كتابته  

وبيع املكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيما بينه وبني سيده  :وبيع رقبته وجوابان فيه قال الشافعي 
لبيع مبا ال يتغابن الناس مبثله وال يهب إال  واألجنيب سواء إال أن املكاتب ممنوع من استهالك ماله وأن

بإذن سيده وال يكفر يف شيء من الكفارات إال بالصوم، وإن باع فلم يفترقا حىت مات املكاتب وجب 
إذا مات أحد املتبايعني قام وارثه مقامه وال يبيع بدين وال يهب  :وقال يف كتاب البيوع .البيع

ايت له على مواله ديايري وملواله عليه ديايري فجعال ذلك قصاصا لثواب وإقراره يف البيع جائز، ولو ك
جاز، ولو كايت له عليه ألف درهم من جنومه حالة وله على السيد مائة دينار حالة فأراد أن جيعال 

وإن أعتق عبده  :قال .األلف باملائة قصاصا مل جيز، وكذلك لو كان دينه عليه عرضا وكتابته يقدا
 :والثاين .ال جيوز ألن الوالء ملن أعتق :أحدمها :ه فأدى كتابته ففيها قوالنأو كاتبه بإذن سيد

أن والءه موقوف فإن عتق املكاتب األول كان له وإن مل  :أحدمها :ويف الوالء قوالن .أيه جيوز
أن الوالء لسيد املكاتب  :والثاين .يعتق حىت ميوت فالوالء لسيد املكاتب من قبل أيه عبد لعبده عتق

حال أليه عتق يف حني ال يكون له بعتقه والؤه، فإن مات عبد املكاتب املعتق بعد ما يعتق وقف  بكل
مرياثه يف قول من وقف املرياث كما وصفت، فإن عتق املكاتب الذي أعتقه فله إن مات أو عجز فلسيد 

الثاين لسيد ويف القول  .املكاتب إذا كان حيا يوم ميوت وإن كان ميتا فلورثته من الرجال مرياثه
إيه لو كاتب عبده فأدى مل يعتق كما لو  :املكاتب ألن والءه له، وقال يف اإلمالء على كتاب مالك

وبيع جنومه مفسوخ فإن أدى إىل  :قال الشافعي .هذا عندي أشبه :قال املزين .أعتقه مل يعتق



تب أن يشتري من وليس للمكا :قال .املشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إىل وكيله فيعتق
يعتق عليه لو كان حرا وله أن يقبلهم إن أوصى له هبم ويكتسبون على أيفسهم ويأخذ فضل كسبهم 

وما أفادوا، فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أيفق عليهم، وإن حنوا مل يكن له أن يفديهم وبيع منهم 
ل هي املساومة بنفسها عائشة بيعت بريرة، قي :بقدر جناياهتم، وال جيوز بيع رقبة املكاتب فإن قيل

فما معىن قول النيب صلى اهلل  :رضي اهلل عنها واملخربة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع، فإن قيل
يبطل  :للشافعي يف هذا جوابان أحدمها :قلت أيا  ?اشترطي هلم الوالء  :عليه وسلم لعائشة

هذا من أشد ما يغلط فيه وإمنا جاء به  :وقال يف موضع آخر .الشرط وجييز العتق وجيعله خاصا
هذا أوىل به أليه ال جيوز يف صفة النيب صلى اهلل  :قال املزين .هشام وحده وغريه قد خاهلل وضعفه

عليه وسلم يف مكايه من اهلل عز وجل ينكر على ياس شرطا باطال ويأمر أهله بإجابتهم إىل باطل وهو 
وقد حيتمل أن لو صح احلديث أن يكون أراد  :املزينقال  .على أهله يف اهلل أشد وعليهم أغلظ

اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الوالء أي ال تغريهم واللغة حتتمل ذلك، قال اهلل جل 
أم من يكون عليهم   :أن عليهم لعنة اهلل  ، وكذلك قال تعاىل  :هلم اللعنة  وقال  :ثناؤه

وال جتهروا   :وقال .وإن أسأمت فلها  أي فعليهاإن أحسنتم أحسنتم أليفسكم   :وكيال  وقال
  .له بالقول كجهر بعضكم لبعض  فقامت  هلم  مقام  عليهم  فتفهم رمحك اهلل

  
 باب كتابة النصراين  

   
 

 2512 :صفحة 
 
ا وجتوز كتابة النصراين مبا جتوز به كتابة املسلم، فإن أسلم العبد مث ترافعا إلين :قال الشافعي رمحه اهلل  

فهو على الكتابة إال أن يعجز فيباع على النصراين، فإن كاتبه على حالل عندهم حرام عنديا أبطلنا ما 
بقي من الكتابة، فإن أداها مث حتاكما إلينا فقد عتق العبد وال يرد واحد منهما على صاحبه شيئا ألن 

لسيد عتق بقبضه آخر ذلك مضى يف النصرايية، ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من مخر فقبضه ا
أن الكتابة باطلة أليه  :كتابته ورجع على العبد بقيمته، ولو اشترى مسلما فكاتبه ففيها قوالن أحدمها



والقول  .ليس بإخراج له من ملكه تام فإن أدى مجيع الكتابة عتق بكتابة فاسدة وتراجعا كما وصفت
ل اآلخر أشبه بقوله أليه ممنوع من القو :قال املزين .أهنا جائزة فمىت عجز بيع عليه :اآلخر

وعسى أن يؤدي فيعتق فإن عجز رق وبيع مكايه، ويف تثبيته الكتابة إذا أسلم العبد  .النصراين بكتابته
  .ومواله يصراين على ما قلت دليل وباهلل التوفيق

  
 كتابة احلريب  

أثبتها إال أن يكون أحدث له إذا كاتب احلريب عبده يف دار احلرب مث خرجا مستأمنني  :قال الشافعي 
قهرا يف إبطال كتابته فالكتابة باطلة، ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة، فإن سىب مل يكن رقيقا ألن له 

إن أقمت فأد اجلزية  :وقيل .أمايا من مسلم بعتقه إياه، ولو كاتبه املستأمن عنديا وأراد إخراجه منع
وقال يف كتاب  .والوالء لك، وإن مت دفعت إىل ورثتكوإال فوكل بقبض جنومه، فإن أدى عتق 

األول أوىل أليه إذا كان يف دار احلرب حيا ال يغنم ماله يف دار  :قال املزين .يكون مغنوما :السري
وإن خرج فسيب فمن عليه أو فودي به مل  :قال الشافعي .اإلسالم أليه مال له أمان فوارثه فيه مبثابته

تبه إليه يف بالد احلرب أو غريه، فإن استرق وعتق مكاتبه باألداء ومات احلريب يكن رقيقا ورد مال مكا
رقيقا مل يكن رقيقا وال والء ألحد بسببه، واملكاتب ال والء عليه إال أن يعتق احلريب قبل موته فيكون له 

رقيقا، ومل والء مكاتبه وما أدى من كتابته ألن ذلك مال كان موقوفا له أمان فلم يبطل أمايه ما كان 
وقال يف موضع آخر  :قال املزين .جنعله له يف حال رقه فيأخذه مواله فلما عتق كايت األماية مؤداة

 :وقال يف كتاب السري .ملا رق كان ما أدى مكاتبه فيئا :والثاين .أحدمها هذا :فيها قوالن

املسألة أليه ملا بطل أن هذا عندي أشبه بقوله الين ختم به قبل هذه  :قال املزين .يصري ماله مغنوما
ولو أغار املشركون على مكاتب مث استنقذه املسلمون  :قال الشافعي .ميلك بطل عن ماله ملكه

  .كان على كتابته، ولو كاتبه يف بالد احلرب مث خرج املكاتب إلينا مسلما كان حرا
  
 كتابة املرتد  

وقال يف كتاب  .اله كان جائزاولو كاتب املرتد عبده قبل أن يقف احلاكم م :قال الشافعي 
 .إذا دبر املرتد عبده ففيه ثالثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه يف املكاتب أصحها :املدبر



فإن هنى احلاكم املكاتب أن يدفع إىل املرتد كتابته فدفعها مل يربأ منها وأخذه هبا، فإن عجز مث  :قال
  .العبد مث كاتبه جاز وكان حكمه حكم املرتد أسلم السيد ألغى السيد التعجيز، ولو ارتد

  
 جناية املكاتب على سيده  

وإذا جىن املكاتب على سيده عمدا فله القصاص يف اجلرح ولوارثه القصاص يف النفس  :قال الشافعي 
أو األرض، فإن أدى ذلك فهو على كتابته وإن مل يؤد فلهم تعجيزه وال دين هلم على عبدهم وبيع يف 

  .ألجنيبجناية ا
  
 باب جناية املكاتب ورقيقه  

   
 

 2513 :صفحة 
 
وإذا جىن املكاتب فعلى سيده األقل من قيمة عبده اجلاين يوم جىن أو أرش اجلناية،  :قال الشافعي  

فإن قوي على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب، وله تعجيل الكتابة قبل اجلناية وقبل الدين احلال ما مل 
ماله كاحلر فيما عليه إال أيه ليس للمكاتب أن يعجل الدين قبل حمله بغري إذن سيده، يقف احلاكم هلم 

فإن وقف احلاكم ماله أدى إىل سيده وإىل الناس ديوهنم شرعا، فإن مل يكن عنده ما يؤدي هذا كله 
 عجزه يف مال األجنيب إال أن ينظروه ومىت شاء من أيظره عجزه مث خري احلاكم سيده بني أن يفديه

باألقل من أرش اجلناية أو يباع فيها فيعطى أهل اجلناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غريه ألن ذلك يف 
ذمته ومىت عتق اتبع به، وسواء كايت اجلنايات متفرقة أو معا وبعضها قبل التعجيز وبعده يتحاصون يف 

فربأ وعتق باألداء اتبعه بأرش يده مثنه معا، وإن أبرأه بعضهم كان مثنه للباقني منهم، ولو قطع يد سيده 
وأي املكاتبني جىن وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه، ولو كان هذا اجلاين ولد املكاتب وهب له أو 

من أمته أو ولد مكاتبه مل يفد بشيء وإن قل إال بإذن السيد ألين ال أجعل له بيعهم ويسلمون فيباع 
تق املكاتب أو املكاتبة، وإن جىن بعض عبيده على بعض عمدا منهم بقدر اجلناية وما بقي حباله يعتق بع

فله القصاص إال أن يكون ولدا فال يقتل والده بعبده وهو ال يقتل به، ولو أعتقه السيد بغري أداء ضمن 



األقل من قيمته أو اجلناية، ولو كان أدى فعتق فعليه األقل من قيمة يفسه أو جناية أليه مل يعجز، ولو 
  .أخرى مث أدى فعتق ففيها قوالنجىن جناية 

أن عليه لكل واحد  :واآلخر .ان عليه األقل من قيمة واحدة أو اجلناية يشتركان فيها :أحدمها 
قد قطع يف هذا  :قال املزين    .منهما األقل من قيمته أو اجلناية وهكذا لو كايت جنايات كثرية

وإن جىن  :قال الشافعي .حلق أوىلالباب أن اجلنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عندي با
علىاملكاتب عبده جناية ال قصاص فيها كايت هدرا وللمكاتب أن يؤدب رقيقه وال حيدهم ألن احلد ال 

  .يكون لغري حر
  
 باب ما جىن على املكاتب له  

 وأرش ما جىن على املكاتب له ولو قتله السيد مل يكن عليه شيء أليه مات :قال الشافعي رمحه اهلل 
عبدا، ول قطع يده فإن كان يعتق بأرش يده وطلبه العبد جعل قصاصا وعتق، وإن مات بعد ذلك ضمن 

ما يضمن لو جىن على عبد غريه فعتق قبل أن ميوت، وإن كايت غري املكاتبة غري حاله كان له تعجيل 
  .األرش فإن مل يقبضه حىت مات سقط عنه أليه صار ماال له

  
 رقيقه عمدا اجلناية على املكاتب و 

وإذا جىن عبد على املكاتب عمدا فأراد القصاص والسيد الدية فللمكاتب القصاص  :قال الشافعي 
ألن السيد ممنوع من ماله وبديه وليس أن يصاحل إال على االستيفاء جلميع األرش، ول عفا عن القصاص 

ال، ولو كان العفو بإذن السيد زاألرش معا مث عتق كأن أخذ املال وال قود أليه عفا وال ميلك إتالف امل
  .فالعتق جائز

  
 باب عتق السيد املاكاتب يف املرض وغريه  

إذا وضع السيد على املكاتب كتابته أو عتقه يف املرض فالعتق موقوف، فإن خرج من  :قال الشافعي 
الكتابة بقدر  الثلث باألقل من قيمته أو ما بقي عليه فهو حر وإال عتق منه ما محل الثلث فوضع عنه من

ما عتق منه وكان الباقي منه على الكتابة، ولو أوصى بعتقه عتق باألقل من قيمته أو ما بقي عليه من 



كتابته إن كان قيمته وباقي كتابته مخسمائة أو كايت ألفا ومثنه مخسمائة، وقال يف اإلمالء على مسائل 
ن أدى ثلثي الكتابة عتق كله وإن عجز رق ولو أعتقه عند املوت وال مال له غريه عتق ثلثه، فإ :مالك
ضعوتا عنه كتابته فهي وصية له فيعتق باألقل من قيمته أبو كتابته، وسواء كايت  :ولو قال .ثلثاه

حالة أو دينا حيسب يف الثلث، ولو كاتبته يف مرضه وال خيرج من الثلث وقفت فإن أفاد السيد ماال 
 .يفد جازت كتابة ثلثه إذا كايت كتابة مثله ومل جتز يف ثلثيهخيرج به من الثلث جازت الكتابة، وإن مل 

هذا خالف قوله ال جتوز كتابة بعض عبده وما أقر بقبضه يف مرضه فهو  :قال املوين  رمحه اهلل 
ولو  .كالدين يقر بقبضه يف صحته، وإذا وضع عنه الديايري وعليه دراهم أو شيئا وعليه غريه مل جيز

  .كتابتك إن شاء اهلل أو شاء فالن مل جيز أليه استثناءقد استوفيت آخر  :قال
  
 الوصية للعبد أن يكاتب  

   
 

 2514 :صفحة 
 
ولو أوصى أن يكاتب عبد له ال خيرج من الثلث خاص أهل الوصايا وكوتب على  :قال الشافعي  

لثلثان رقيق إن شئت كاتبنا ثلثك لسيدك وا :كتابة مثله، ولو مل تكن وصايا وال مال له غريه قيل
كاتبوا أحد  :هذا خالف أصل قوله مثل الذي قبله، ولو قال :قال املزين  رمحه اهلل  .لورثته

أحد رقيقي  :إحدى إمائي مل يكاتبوا عبدا وال خنثى، وإن قال :عبيدي مل يكاتبوا أمة، ولو قال
  .أو خنثى :قلت أيا :قال املزين .كان هلم اخليار يف عبد أو أمة

  
 سيد املكاتب باب موت  

ولو أيكح ابنة له مكاتبة برضاها فمات وابنته غري وارثة إما الختالف دينهما أو ألهنا  :قال الشافعي 
قاتلة فالنكاح ثابت، وإن كايت وارثة فسد النكاح ألهنا ملكت من زوجها بعضه، فإن دفع من الكتابة 

ين أوله وصايا مل يعتق إال بوصول الدين ما عليه إىل أحد الوصيني أو أحد وارثني أو إىل وارث وعليه د
  .إىل أهله وكل يف حق حقه إذا مل يدفع بأمر حاكم أو إىل وصي



  
 باب عجز املكاتب  

وليس لسيده أن يفسخ كتابته حىت يعجز عن أداء جنم فيكون له فسخها حبضرته إن  :قال الشافعي 
ت كان عند سلطان أو غريه، واحتج يف كان ببلده، وإذا قال ليس عندي مال فأشهد أيه قد عجزه بطل

ذلك بابن عمر فإن سأله أن ينظره مدة يؤدي إليها جنمه مل يكن له عليه وال للسلطان أن ينظره إال أن 
حيضره ماله يبيعه مكايه إىل املدة فينظره قدر بيعه، فإن حل عليه جنم يف غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه 

 :ه السلطان إال أن تثبت بينة على حلول جنم من جنومه، فإن قالأو فسخ كتابته فهو عاجز وال يعجز

قد أيظرته وبدا يل كتب السلطان إىل حاكم بلده فأعلمه بذلك وأيه إن مل يؤد إليه أو إىل وكيله، فإن مل 
يكن له وكيل أيظره قدر مسريه إىل سيده، فإن جاء وإال عجزه حاكم بلده، ولو غلب على عقله مل 

زه حىت يأيت احلاكم وال يعجزه احلاكم حىت يسأله عن ماله، فإن وجده أدى عنه وإن مل يكن له أن يعج
جيده عجزه وأخذ السيد بنفقته، وإن وجد له ماال كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده 

تابة يفقته مع كتابته، ولو ادعى أيه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه، وأبرئه ولو دفع الك
  .إن أديت مكايك وإال رققت :وكايت عرضا بصفة وعتق مث استحق قيل له

  
 باب الوصية باملكاتب والوصية له  

وإذا أوصى به لرجل وعجزه قبل موته أو بعده مل جيز كما لو أوصى برقبته وهو ال  :قال الشافعي 
لث فإذا أداها عتق، فإن أراد ميلكه مث ملكه حىت جيدد وصية له به، وإذا أوصى بكتابته جازت يف الث

الذي أوصى له تأخريه والوارث تعجيزه فذلك للوارث تصري رقبته له، ولو كايت الكتابة فاسدة بطلت 
أن  :والثاين .أن الوصية باطلة :أحدمها .الوصية، ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قوالن

قال  ?لكه فكيف ال جيوز ما صنع يف ملكههذا أشبه بقوله أليه يف م :قال املزين .الوصية جائزة
ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل يصفه، وضع عنه أكثر من النصف مبا شاؤوا  :ولو قال :الشافعي

ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله، وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل، ولو  :ولو قال .ومثل يصفه
  . أن يبقى منها شيئاضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها مل يكن له إال :قال
  



 كتاب عتق أمهات األوالد من كتب  
   
 

 2515 :صفحة 
 
وإذا وطئ أمته فولدت ما يبني أيه من خلق اآلدميني عني أو ظفر أو أصبع فهي أم  :قال الشافعي  

ولد ال ختالف اململوكة أحكامها غري أهنا ال خترج من ملكه قي دين وال غريه، فإذا مات عتقت من رأس 
ملال، وإن مل يتبني فيه من خلق آدمي سألنا عدوال من النساء فإن زعمن أن هذا ال يكون إال من خلق ا

آدمي كايت به أم ولد فإن شككن مل تكن به أم ولد، وولد أم الولد مبنزلتها يعتقون بعتقها كايوا من 
امرأته وهي أمة حامل حالل أو حرام، ولو ماتت قبلهم مث مات السيد عتقوا مبوته كأمهم، ولو اشترى 

منه مث وضعت عنده عتق ولدها منه ومل تكن أم ولد له أبدا حىت حتمل منه وهي يف ملكه، وللمكاتب أن 
يبيع أم ولده، فإن أوصى رجل ألم ولده أو ملدبره خيرج من الثلث فهي جائزة ألهنما يعتقان مبوته، ولو 

قيمة فإن أدى فيمتها مث عادت فجنت ففيها جنت أم الولد جناية ضمن السيد األقل من األرش أو ال
أن إسالمه قيمتها كإسالمه بدهنا ويرجع اجملين عليه الثاين بأرش جنايته على اجملين  :أحدمها .قوالن

عليه األول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما مث هكذا كلما جنت، ويدخل فيه أن إسالمه قيمتها كان 
أيه يدفع  :والثاين .راجها إىل الثاين إذا بلغ أرش اجلناية قيمتهاكإسالم بدهنا إىل األول لزم األول إخ

 .األقل من قيمتها أو اجلناية فإن عادت فجنت وقد دفع األرش رجع على السيد وهكذا كلما جنت

والثاين أشبه عندي باحلق ألن إسالم قيمتها لو كان كإسالم بدهنا لوجب أن تكون اجلناية  :قال املزين
متها وبطلت الشركة، ويف إمجاعهم على إبطال ذلك إبطال هذا القول ويف إبطاله ثبوت الثايية على قي

القول اآلخر إذ ال وجه لقول ثالث يعلمه عند مجاعة العلماء ممن ال يبيع أمهات األوالد فإذا افتكها رهبا 
ا مثل ذلك صارت مبعناها املتقدم ال جناية عليها وال على سيدها هبا، فكيف إذا جنت ال يكون عليه

وقد ملك اجملين عليه األرش حبق فكيف جيين غريه وغري ملكه وغري من هو عاقله  :قال املزين ?قياسا
فإن أسلمت أم ولد النصراين حيل بينهما وأخذ  :قال .له فيجب عليه غرمه أو غرم شيء منه

ذا تويف سيد أم الولد بنفقتها وتعمل ما يعمل له مثلها، فإن أسلم خلي بينها وبينه، وإن مات عتقت، فإ



 :قال املزين .أو أعتقها فال عدة وتستربأ حبيضة، فإن مل تكن من أهل احليض فثالثة أشهر أحب إلينا

قد سوى الشافعي بني استرباء األمة وعدة أم الولد يف كتاب العدد وجعلها حيضة فأشبه  :قلت أيا
إن الشهر يف  :م احليضة، كما قالإذ مل يكويا من أهل احليض أن يقوم الشهر فيهما مقا :بقوله

ال حتل أم الولد لألزواج  :األمة يقوم مقام احليضة، وقد قال يف باب استرباء أم الولد يف كتاب العدد
قلت  :قال املزين .إن كايت ممن ال حتيض إال بشهر، وهذا أوىل بقوله وأشبه بأصله وباهلل التوفيق

وقال يف كتاب النكاح  .األوالد ووقف يف غريها قد قطع يف مخسة عشر كتابا بعتق أمهات :أيا
إهنا كاململوكة يف مجيع أحكامها إال  :وقال يف هذا الكتاب .ليس له أن يزوجها بغري إذهنا :القدمي

وهذا أصح  :قلت أيا :قال املزين .أهنا ال تباع ويف كتاب الرجعة له أن خيتدمها وهي كارهة
ه من وطئها وخدمتها وإيكاحها بغري إذهنا مل يزل، وباهلل قوليه ألن رقها مل يزل فكذلك ما كان ل

  .التوفيق

  .كتاب املسند للشافعي -إن شاء اهلل -مت حبمد اهلل كتاب خمتصر املزين ويليه  
  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  
 باب ما خرج من كتاب الوضوء  

نه أخربيا مالك بن أيس عن صفوان بن أخربيا اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي رضي اهلل ع 
سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن األزرق أن املغرية بن أيب بردة وهو من بين عبد الدار أخربه 
أيه مسع أبا هريرة رضي اهلل عنه يقول سأل رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إيا 

اء فإن توضأيا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر فقال رسول اهلل صلى يركب البحر وحنمل معنا القليل من امل
  .اهلل عليه وسلم هو الطهور ماؤه احلل ميتته

أيبأيا الثقة عن الوليد بن كثري عن حممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه أن  
  . حيمل جنسا أو خبثارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان املاء قلتني مل

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال إذا شرب الكلب من إياء أحدكم فليغسله سبع مرات
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نة أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا سفيان بن عيينة عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل ع  

  .عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب يف إياء أحدكم فليغسله سبع مرات

أيبأيا ابن عيينة عن أيوب بن أيب متيمة عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
  .خراهن بالتراباهلل عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب يف إياء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو أ

سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  :أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أمساء قالت 
  .دم اجملط يصيب الثوب فقال حتيه مث اقرصيه باملاء مث رشيه وصلي فيه

  .أخربيا الربيع عن الشافعي يف أول الكتاب 

ه مسع امرأته فاطمة بنت املنذر تقول مسعت جديت أمساء حدثنا سفيان بن عيينة أخربيا هشام بن عروة أي 
  .ابنة أيب بكر تقول سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن دم احليضة فذكر مثله

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء ابنة أيب بكر قالت سألت امرأة رسول  
 أرأيت إحدايا إذا أصاب ثوهبا الدم من احليضة كيف تصنع اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من احليضة فلتقرصه مث لتنضحة باملاء مث 
  .تصل فيه

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن أيب حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن احلصني عن جابر بن عبد اهلل رضي  
هلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أية سئل أيتوضأ مبا أفضلت احلمر قال يعم ومبا أفضلت السباع ا

  .كلها

أخربيا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك  
ت له وضوءا فجاءت هرة وكايت حتت ابن قتادة أو أيب قتادة الشك من الربيع أن أبا قتادة دخل فسكب

 :فشربت منه قالت فرآين أيظر إليه فقال أتعجبني يا بنت أخي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

  .إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم أو الطوافات



سلم مثله أو أيبأيا الثقة عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه و 
  .مثل معناه

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أيا وهو من إياء واحد

ا يتوضؤون أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه كان يقول أن الرجال والنساء كايو 
  .يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كنت أغتسل أيا والنيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم من إياء واحد

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن ابن عباس عن ميموية رضي اهلل عنها أهنا  
  .كايت تغتسل هي والنيب صلى اهلل عليه وسلم من إياء واحد

أخربيا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كنت أغتسل أيا ورسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إياء واحد فرمبا قلت له ابق يل أبق يل

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه قال مر النيب  أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل بن عبد اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها موالة مليموية زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فهال 

  .ايتفعتم جبلدها قالوا يا رسول اهلل إهنا ميتة قال إمنا حرم أكلها

لزهري عن عبيد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن أخربيا الربيع أيبأيا الشافعي أيبأيا ابن عيينة عن ا 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا إهاهبا فدبغوه فايتفعوا به قالوا يا رسول اهلل إهنا 

  .ميتة قال إمنا حرم أكلها

مسع النيب  أخربيا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أيه مسع ابن وعلة مسع ابن عباس رضي اهلل عنهما 
  .صلى اهلل عليه وسلم يقول أميا إهاب دبغ فقد طفر

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال إذا دبغ اإلهاب فقد طهر

ضي اهلل عنها أن أخربيا مالك عن ابن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أمه عن عائشة ر 
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أن يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت



أخربيا مالك عن يافع عن زيد بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق عن  
جيرجر يف بطنه أم سلمة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الذي يشرب يف آيية الفضة إمنا 

  .يار جهنم
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أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه   

وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من يومه فال يغمس يده يف اإلياء حىت يغسلها ثالثا فإيه ال يدري أين 
  .باتت يده

عيينة عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل أخربيا مالك وابن  
عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من يومه فليغسل يده قبل أن تدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال 

  .يدري أين باتت يده

هلل صلى اهلل عليه أخربيا الثقة عن محيد عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه قال كان أصحاب رسول ا 
  .وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حىت ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتوضؤون

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان ينام قاعدا مث يصلي وال يتوضأ 

مسة فمن أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته أو جسها بيده من املال 
  .قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

أخربيا سفيان حدثنا الزهري أخربين عباد بن متيم عن عمه عبد اهلل بن زيد قال شكى إيل النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم الرجل خييل إليه الشيء يف الصالة فقال ال ينفتل حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

ين أبو بكر بن عمر بن عبد الرمحن عن يافع عن ابن عمر أن رجال مر على أخربيا إبراهيم بن حممد أخرب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السالم فلما جاوزه ياداه النيب صلى اهلل 
عليه وسلم فقال إمنا محلين على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إين سلمت على رسول اهلل صلى اهلل 

  .ليه وسلم فلم يرد علي فإذا رأيتين على هذه احلالة فال تسلم علي فإيك إن تفعل ال أرد عليكع



أخربيا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عن األعرج عن ابن الصمة قال مررت على النيب صلى اهلل  
مث وضع يده عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حىت قام إىل جدار فحته بعصا كايت معه 

هذان احلديثان  :على اجلدار فمسح وجهه وذراعيه مث رد علي السالم قال أبو العباس األصم رمحه اهلل
ليسا يف كتاب الوضوء ولكن أخرجتهما فيه أليه موضعه ويف هذا املوضع من كتاب الوضوء قال 

هلل صلى اهلل عليه الشافعي رضي اهلل عنة وروى أبو احلويرث عن األعرج عن ابن الصمة أن رسول ا
  .وسلم بال فتيمم فأخرجت احلديث بتمامه هلذه العلة

أخربيا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل عن سليمان بن يسار عن املقداد بن األسود أن علي  
بن أيب طالب رضي اهلل عنه أمره أن يسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل إذا ديا من أهله 

قال علي فإن عندي ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأيا استحيي أن  ?ج منه املذي ماذا عليهفخر
فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك  :أسأله قال املقداد

  .فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة

بن حزم أيه مسع عروة بن الزبري يقول دخلت على أخربيا مالك عن عبد اهلل بن بكر بن حممد بن عمرو  
 :ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة :مروان بن احلكهم فتذاكريا ما يكون منه الوضوء فقال مروان

أخربتين بسرة بنت صفوان أهنا مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :ما علمت ذلك فقال مروان
  .إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ :يقول

يا سليمان بن عمرو وحممد بن عبد اهلل عن يزيد بن عبد امللك اهلامشي عن سعيد بن أيب سعيد عن أخرب 
إذا أفضى أحدكم بيده إىل  :أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال

  .ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ

يب ذئب عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد حدثنا عبد اهلل بن يافع وابن أيب فديك عن ابن أ 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره فليتوضأ  :الرمحن بن ثوبان قال

وزاد ابن يافع فقال عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال 
  .غري واحد من احلفاظ يروويه ال يذكرون فيه جابرا مسعت :الشافعي رضي اهلل عنه

أخربين القاسم بن عبيد اهلل أظنه عن عبيد اهلل بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهلل عنها  
  .إذا مست املرأة فرجها توضأت :قالت



رسول اهلل  أخربيا سفيان عن الزهري عن رجلني أحدمها جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن 
  .صلى اهلل عليه وسلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ
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أخربيا ابن عيينة عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن   

يستقبل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إمنا أيا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال
القبلة وال يستدبرها بغائط وال بول وليستنج بثالثة أحجار وهنى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل 

  .بيمينه

أخربيا سفيان أخربين هشام بن عروة قال أخربين أبو وجزة عن عمران بن حدير عن عمارة بن خزمية  
يف االستنجاء بثالثة أحجار ليس  :قالبن ثابت عن أبيه رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

  .فيها رجيع

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء والسواك عند كل صالة

 عتيق عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل أخربيا ابن عيينة عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب 
  .السواك مطهرة للفم مرضاة للرب :عليه وسلم قال

إذا  :أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
  .ن باتت يدهاستيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإيه ال يدري أي

إذا  :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة قال 
استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلياء حىت يغسلها ثالثا فإيه ال يدري أين باتت يده قال أبو 

حدة ألن الشافعي رضي اهلل  العباس األصم إمنا أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على
  .عنه قبل ذلك ذكره عنهما مجيعا على لفظ حديث مالك



أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سريين عن عمر وابن وهب الثقفي  
عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 

  .خفيهو

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح  
  .مقدم رأسه أو قال ياصيته باملاء

أخربيا إبراهيم بن حممد عن علي بن حيىي عن ابن سريين عن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنة أن رسول  
  .و قال مقدم رأسه باملاءاهلل صلى اهلل عليه وسلم مسح ياصيته أ

أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أيه قال لعبد اهلل بن زيد األيصاري هل تستطيع أن تريين  
يعم فدعا بوضوء فأفرغ  :كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ فقال عبد اهلل بن زيد

غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه مرتني مرتني إىل  على يديه فغسل يديه مرتني ومضمض واستنشق ثالثا مث
املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املوضع 

  .الذي بدأ منه مث غسل رجليه

  .أخربيا حيىي بن سليم 

يه رضي اهلل عنه قال كنت وافد حدثين أبو هاشم امساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أب 
بين املنتفق أو يف وفد بين املنتفق إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتيناه فلم يصادفة وصادفنا عائشة 

رضي اهلل عنها فأتتنا بقناع فيه متر والقناع الطبق فأكلنا وأمرت لنا حبريرة فصنعت مث أكلنا فلم يلبث أن 
يعم مل يلبث أن دفع  :م فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء فقلناجاء النيب صلى اهلل عليه وسل

الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال هيه يا فالن ما ولدت قال هبمة قال فاذبح لنا مكاهنا شاة مث احنرف 
إيل وقال يل ال حتسنب ومل يقل ال حتسنب أيا من أجلك ذحبناها لنا غنم مائة ال يريد أن تزيد فإذا ولد 

يا رسول اهلل إن يل امرأة يف لساهنا شيء يعين البذاء فقال طلقها  :لراعي هبمة ذحبنا مكاهنا شاة قلتا
إذن قلت إن يل منها ولدا وهلا صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خري فستقبل وال تضربن 

ني األصابع وبالغ ظعينتك ضربك أمتك قلت يا رسول اهلل أخربين عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل ب
  .يف االستنشاق إال أن تكون صائما



أخربيا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه قال رأيت رسول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحايت صالة العصر والتمس الناس الوضوء فلم جيدوه فأتى رسول اهلل صلى 

ذلك اإلياء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منة قال فرأيت املاء ينبع من  اهلل عليه وسلم بوضوء فوضع يف
  .حتت أصابعه فتوضأ الناس حىت توضؤوا من عند آخرهم

   
 

 2519 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه مث دعي جلنازة   

  .فيه مث صلى عليهافدخل املسجد ليصلي عليها فمسح على خ

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  
توضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأدخل يده يف اإلياء فاستنشق ومضمض مرة واحدة مث أدخل يده 

  .ذييه مرة واحدةوصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح رأسه وأ

أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي عن أيب عن عبد اهلل بن زيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم توضأ  
فغسل وجهه ثالثا ويديه مرتني مرتني ومسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما 

  .هإىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدا منه مث غسل رجلي

أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن محران أن عثمان رضي اهلل عنه توضأ باملقاعد ثالثا ثالثا  
من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من  :مث قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

  .وجهه ويديه ورجليه

عطاء بن يسار يف أسامة بن زيد قال  أخربيا عبد اهلل بن يافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن 
دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبالل فذهب حلاجته مث خرجا قال أسامة فسألت بالال ماذا صنع 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال بالل ذهب حلاجته مث توضأ فغسل وجهه ويديه مث مسح برأسه 
  .ومسح على اخلفني



ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن املغرية أخربه أن  أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن 
املغرية بن شعبة أخربه أيه غزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غزوة تبوك قال املغرية فتربز رسول اهلل 

سلم صلى اهلل عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه أداوة قبل الفجر فلما رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه و
أخذت أهريق على يديه من األداوة وهو يغسل يديه ثالث مرات مث غسل وجهه مث ذهب حيسر جبته 

عن ذراعيه فضاق كما جبته عن ذراعيه فأدخل يديه يف اجلبة حىت أخرج ذراعيه من أسفل اجلبة وغسل 
جند الناس قد  قال املغرية فأقبلت معه حىت .ذراعيه إىل املرفقني مث توضأ مث مسح على خفيه مث أقبل

قدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هلم فأدرك النيب صلى اهلل عليه وسلم إحدى الركعتني معه وصلى مع 
الناس الركعة اآلخرة فلما سلم عبد الرمحن قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمت صالته فأفزع ذلك 

صالته أقبل عليهم مث قال أحسنتم أو قال  املسلمني وأكثروا التسبيح فلما قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم
أصبتم يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها قال ابن شهاب وحدثين إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص 
عن محزة بن املغرية بنحو حديث عباد قال املغرية فأردت تأخري عبد الرمحن فقال يل النيب صلى اهلل عليه 

  .وسلم دعه

ينة عن حصني وزكريا ويويس عن الشعيب عن عروة بن املغرية عن املغرية بن شعبة أخربيا سفيان بن عي 
  .قال قلت يا رسول اهلل أمسح على اخلفني قال يعم إذا أدخلتهما ومها طاهرتان

أخربيا عبد الوهاب الثقفي حدثين املهاجر أبو خملد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه عن رسول اهلل  
  .وسلم أرخص للمسافر أن ميسح على اخلفني ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلةصلى اهلل عليه 

أخربيا سفيان عن عاصم بن هبدلة عن زرقال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم  
فني قال إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب قلت إيه حاك يف يفسي املسح على اخل

بعد الغائط والبول وكنت امرءا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتيتك أسألك هل مسعت 
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك شيئا قال يعم كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمريا إذا 

  .بة لكن من غائط وبول ويومكنا سفرا أو مسافرين أن ال ينزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنا

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أيب  
طلحة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل إن اهلل ال يستحيي من احلق هل على املرأة من 

  .غسل إذا هي احتلمت قال يعم إذا رأت املاء



خربيا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت ايه قال خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل أ 
عنه إىل اجلرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ومل يغتسل فقال واهلل ما أراين إال قد احتلمت وما شعرت 

بعد  وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى يف ثوبه ويضح ما مل ير وأذن وأقام مث صلى
  .ارتفاع الضحى متمكنا

   
 

 2520 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل قال دخل رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم املسجد   

أية ساعة هذه فقال يا أمري املؤمنني ايقلبت من  :يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب خيطب فقال عمر
فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهلل  السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت

  .صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر بالغسل

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا  
لل هبا أصول اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه مث توضأ كما يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء فيخ

  .شعره مث يصب على رأسه ثالث غرف بيديهما مث يفيض املاء على جلده كله

أخربيا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن عبد اهلل بن رافع عن أم سلمة رضي  
ابة اهلل عنها قالت سألت رسول اهلل فقلت يا رسول اهلل إين امرأة أشد ضفر رأسي أفايقضة لغسل اجلن

قال ال إمنا يكفيك أن حتثي عليه ثالث حثيات من ماء مث تفيضني عليك املاء فتطهرين أو قال فإذا أيت 
  .قد طهرت

أخربيا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  
لهما يف اإلياء مث يغسل فرجه مث يتوضأ وسلم إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخ

  .وضوءه للصالة مث يشرب شعره املاء مث حيثي على رأسه ثالث حثيات

أخربيا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغرف على  
  .رأسه ثالثا وهو جنب



عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي اهلل عنها أخربيا سفيان عن منصور بن عبد الرمحن احلجيب  
قالت جاءت امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم تسأله عن الغسل من احمليض فقال خذي فرصة من 

مسك فتطهري هبا فقالت كيف أتطهر هبا قال تطهري هبا قالت كيف أتطهر هبا قال النيب صلى اهلل عليه 
بثوبه تطهري هبا فاجتذبتها وعرفت الذي أراد فقلت هلا تتبعي هبا  وسلم سبحان اهلل سبحان اهلل واستتر

  .آثار الدم يعين الفرج

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عباد بن منصور عن أيب رجاء العطاردي عن عمران بن احلصني أن النيب  
ذكر حديث صلى اهلل عليه وسلم أمر رجال كان جنبا أن يتيمم مث يصلي فإذا وجد املاء اغتسل يعين و

  .أيب ذر إذا وجدت املاء فامسه جلدك

أخربيا ابن عيينة عن ابن عجالن عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه أقبل من اجلرف حىت إذا  
كان باملربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر مث دخل املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة قال 

  .ةالشافعي واجلرف قريب من املدين

أخربيا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية عن األعرج عن ابن الصمة أن رسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم تيمم فمسح وجهة وذراعيه

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  
ملقربة واحلمام قال الشافعي وجدت هذا احلديث يف كتايب يف موضعني أحدمها األرض كلها مسجد إال ا

  .منقطع واآلخر عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد قال مسعت أيس بن مالك يقول بال أعرايب يف املسجد فعجل الناس  
  .صبوا عليه دلوا من ماء :سلم عنه وقالإليه فنهاهم النيب صلى اهلل عليه و

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال دخل أعرايب املسجد فقال اللهم  
ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقد حتجرت واسعا قال فما 

جلوا عليه فنهاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم مث أمر بذيوب من لبث أن بال يف ياحية املسجد فكأهنم ع
  .ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه مث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم علموا ويسروا وال تعسروا

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عثمان بن أيب سليمان أن مشركي قريش حني أتوا املدينة يف فداء أسراهم  
  .ملسجد منهم جبري بن مطعم قال جبري فكنت أمسع قراءة النيب صلى اهلل عليه وسلمكايوا يبيتون يف ا



أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبيد اهلل بن طلحة بن كريز عن احلسن عن عبد اهلل بن معقل أو مغفل عن  
نة وبركة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أدركتم الصالة وأيتم يف مراح الغنم فصلوا فيها فإهنا سكي

وإذا أدركتم الصالة وأيتم يف أعطان اإلبل فاخرجوا منها فصلوا فإهنا جن من جن خلقت أال تروهنا إذا 
  .يفرت كيف تشمخ بأيفها

   
 

 2521 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل الكعبة   

ن بن طلحة قال ابن عمر فسألت بالال ما صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه بالل وأسامة وعثما
قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه مث صلى قال وكان البيت يومئذ على 

  .ستة أعمدة

 عليه أخربيا مالك عن عامر بن عبد اهلل عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة أن النيب صلى اهلل 
وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أيب العاص قال الشافعي رضي اهلل عنه وثوب أمامة ثوب 

  .صيب

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

لربيع قال أيبأيا الشافعي عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أمساء قالت أتت امرأة النيب أخربيا ا 
صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل إن ابنة يل أصابتها احلصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه فقال 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعنت الواصلة واملوصولة

ردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب ربيعة عن أخربيا عطاف بن خالد الداو 
سلمة بن األكوع قال قلت يا رسول اهلل إيا يكون يف الصيد أفيصلي أحديا يف القميص الواحد قال يعم 

  .وليزره ولو مل جيد إال أن خيله بشوكة



م عن عائشة رضي اهلل عنها قالت أخربيا عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي عن حيىي بن سعيد عن القاس 
  .كنت أفرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  
 باب ومن كتاب استقبال القبلة يف الصالة  

أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال بينما الناس بقباء  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أيزل عليه الليلة قرآن وقد أمر يف صالة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن 

  .أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكايت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة

أخربيا مالك بن أيس عن يافع أن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما كان إذا سئل عن صالة اخلوف قال  
ديث وقال ابن عمر يف احلديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا يتقدم اإلمام وطائفة مث قص احل

قال مالك قال يافع ال أرى عبد اهلل بن عمر ذكر  .رجاال وركبايا مستقبلي القبلة وغري مستقبليها
  .ذلك إال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه ح 

وأخربيا مالك عن عبد اهلل بن ديار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أيه قال كان رسول اهلل صلى  
  .اهلل عليه وسلم يصلي على راحلته يف السفر حيثما توجهت به

أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أيب احلباب سعيد بن يسار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل  
رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب قال الشافعي عنهما أيه قال 

  .رضي اهلل عنه يعين النوافل

أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخربين أبو الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل يقول رأيت  
  .نوافل يف كل جهةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي وهو على راحلته ال

أخربيا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن جابر بن عبد اهلل رضي  
اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بين امنار كان يصلي على راحلته متوجها قبل 

  .املشرق



عن أبيه أيه مسع طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه أخربيا مالك بن أيس عن عمه أيب سهيل بن مالك  
يقول جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهلل صلى اهلل 

  .عليه وسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع

العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج أخربين عبد الرمحن بن عبد  أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد 
اهلل بن أيب عمار عن عبد اهلل بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن اخلطاب إمنا قال اهلل عز وجل  

أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس  فقال عمر رضي اهلل عنه 
منه فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال صدقة تصدق اهلل عز وجل هبا  عجبت مما عجبت

  .عليكم فاقبلوا صدقته

أخربيا إبراهيم بن حممد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  
  .كل ذلك قد فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قصر الصالة يف السفر وأمت

   
 
 2522 :فحة ص
 
قال رسول اهلل صلى اهلل  :أخربيا إبراهيم بن حممد عن ابن حرملة عن ابن املسيب رضي اهلل عنه قال  

  .عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصالة وأفطروا أو قال مل يصوموا

ل اهلل صلى أخربيا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه قال صليت مع رسو 
  .اهلل عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا وصليت معه العصر بذي احلليفة ركعتني

أخربيا سفيان يعين ابن عيينة عن ابن املنكدر أيه مسع أيس بن مالك يقول مثل ذلك إال أيه قال بذي  
  .احلليفة

  .أخربيا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أيس بن مالك مبثل ذلك 

سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه سئل أتقصر الصالة إىل أخربيا  
  .عرية قال ال ولكن إىل عسفان وإىل جدة وإىل الطائف

  .أخربيا مالك عن يافع أيه كان يسافر مع ابن عمر الربيد وال يقصر الصالة 



بد اهلل بن عمر ركب إىل ذات النصب فقصر أخربيا مالك بن أيس عن يافع عن سامل بن عبد اهلل أن ع 
  .الصالة يف مسرية ذلك قال مالك وبني ذات النصب واملدينة أربعة برد

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه رضي اهلل عنهم أيه ركب إىل رمي  
  .فقصر الصالة يف مسرية ذلك قال مالك وذلك حنو من أربعة برد

يا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن محيد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه، ماذا مسعتم يف أخرب 
مقام املهاجر مبكة قال السائب بن يزيد حدثين العالء بن احلضرمي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 

  .عليه وسلم قال ميكث املهاجر بعد قضاء يسكه ثالثا

عن سامل عن أبيه رضي اهلل عنهما قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا حدثنا سفيان عن الزهري  
  .عجل يف السري مجع بني املغرب والعشاء

حدثنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز الصالة فقال له عروة أن رسول اهلل صلى اهلل  
معه مث يزل فأمين فصليت معه مث عليه وسلم قال يزل جربيل فأمين فصليت معه مث يزل فأمين فصليت 

يزل فأمين فصليت معه حىت عد الصلوات اخلمس فقال عمر بن عبد العزيز اتق اهلل يا عروة ايظر ما 
  .تقول فقال له عروة أخربييه بشري بن أيب مسعود عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

لرمحن بن احلارث املخزومي عن حكيم بن أخربيا عمرو بن أيب سلمة عن عبد العزيز بن حممد عن عبد ا 
حكيم عن يافع بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أمين 

جربيل عند باب البيت مرتني فصلى الظهر عن كان الفيء مثل الشراك صلى العصر حني كان كل شيء 
لعشاء حني غاب الشفق مث صلى الصبح حني حرم بقدر ظله وصلى املغرب حني أفطر الصائم مث صلى ا

الطعام والشراب على الصائم مث صلى املرة األخرى الظهر حني كان كل شيء قدر ظله قدر العصر 
باألمس مث صلى العصر حني كان ظل كل شيء مثليه مث صلى املغرب بقدر الوقت األول مل يؤخرها مث 

الصبح حني أسفر مث التفت فقال يا حممد هذا وقت  صلى العشاء اآلخرة حني ذهب ثلث الليل مث صلى
األيبياء من قبلك والوقت فيما بني هذين الوقتني قال الشافعي رضي اهلل عنه وهبذا يأخذ وهذه املوقيت 

  .يف احلضر

أخربيا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
إذا اشتد احلر فابردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم وقال اشتكت النار إىل رهبا عليه وسلم قال 



فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن هلا بنفسني يفس يف الشتاء ويفس يف الصيف فأشد ما جتدون من 
  .احلر فمن حرها وأشد ما جتدون من الربد فمن زمهريرها

أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن 
  .قال إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم

أخربيا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب  
ه أخربيا الشافعي أن مالكا أخربه عن زيد بن أسلم هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل

عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن األعرج حيدثويه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك 

  .فقد أدرك العصرركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
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أخربيا الشافعي قال وإمنا أحببت تقدمي العصر ألن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك أخربيا عن ابن أيب   

ذئب عن ابن شهاب عن أيس بن مالك قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي العصر 
  .يها والشمس مرتفعةوالشمس بيضاء حية مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأت

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  
عن يوفل بن معاوية الديلي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر 

  .أهله وماله

بن علقمة عن أيب يعيم عن جابر رضي اهلل عنه قال كنا  أخربيا إبراهيم بن حممد عن حممد بن عمرو 
يصلي املغرب مع النيب صلى اهلل عليه وسلم مث خنرج يتناضل حىت يدخل بيوت بين سلمة ينظر إىل مواقع 

  .النبل من األسفار



أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنه  
ال كنا يصلي مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املغرب مث ينصرف فنأيت السوق ولو رمي بنبل لرؤي ق

  .مواقعها

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا  
وسلم مث ينصرف فنأيت بين سلمة على جابر بن عبد اهلل وقال جابر كنا يصلي مع النيب صلى اهلل عليه 

  .فنبصر مواقع النبل

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم هي العشاء إال أهنم يعتمون 

  .باإلبل

أيس عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهلل عنها قالت إن  أخربيا مالك بن 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من 

  .الغلس

العشاء أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى املغرب و 
  .باملزدلفة مجيعا

أخربيا مالك عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخربه أهنم خرجوا مع رسول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام تبوك فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيمع بني الظهر والعصر 

ظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب واملغرب والعشاء فأخر الصالة يوما مث خرج فصلى ال
  .والعشاء مجيعا

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن إمساعيل بن عبد الرمحن عن ابن أيب ذؤيب األسدي قال  
خرجنا مع عمر إىل احلمى فغربت الشمس فهبنا أن يقول له ايزل فصل فلما ذهب بياض األفق وفحمة 

ثا مث سلم مث صلى ركعتني مث سلم مث التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول اهلل صلى العشاء يزل فصلى ثال
  .اهلل عليه وسلم فعل

أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن  
 عليه وسلم خفة فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النيب صلى اهلل



فقعد إىل جنب أيب بكر فأم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو 
  .قائم

أخربيا عبد الوهاب الثقفي مسعت حيىي بن سعيد يقول حدثين ابن أيب مليكة أن عبيد بن عمري الليثي  
با بكر أن يصلي بالناس الصبح وأن أبا بكر كرب فوجد حدثه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أ

النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض اخلفة فقام يفرج الصفوف قال وكان أبو بكر ال يلتفت إذا صلى فلما 
مسع أبو بكر احلس من ورائه عرف أيه ال يتقدم إىل ذلك املقعد إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكايه فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه فخنس وراءه إىل الصف فرده 
وسلم إىل جنبه وأبو بكر قائم يصلي حىت إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول اهلل أراك أصبحت صاحلا 

وهذا يوم بنت خارجة فرجع أبو بكر إىل أهله فمكث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكاية وجلس إىل 
الفنت قال إين واهلل ال ميسك الناس علي شيئا إال أين ال أحل إال ما أحل اهلل يف كتابه جنب احلجر حيذر 

وال أحرم إال ما حرم اهلل عز وجل يف كتابه يا فاطمة بنت رسول اهلل يا صفية عمة رسول اهلل اعمال ملا 
  .عند اهلل فإين ال أغين عنكما من اهلل شيئا

أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم تسجد أخربيا الثقة عن يويس عن احلسن عن  
  .على وسادة من أدم من رمد هبا
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أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن بالال يؤذن   

ادي حىت يقال له أصبحت بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم وكان رجال أعمى ال ين
  .أصبحت

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن بالال ينادي بليل  
  .فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن مكتوم وكان رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له أصبحت أصبحت



يز بن عبد امللك بن أيب حمذورة أن عبد أخربين عبد العز :أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال 
اهلل بن حمرييز أخربه وكان يتيما يف حجر أيب حمذورة حني جهزه إىل الشام فقلت أليب حمذورة أي عم 

يعم خرجت يف يفر  :إين خارج إىل الشام وإين أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخربين أبا حمذورة قال
هلل عليه وسلم من حنني فلقينا رسول اهلل صلى اهلل عليه ولنا ببعض طريق حنني فقفل رسول اهلل صلى ا

وسلم يف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالصالة عند رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم فسمعنا صوت املؤذن وحنن متنكبون فصرخنا حنكيه ويستهزىء به فسمع النيب صلى اهلل عليه 

وقفنا بني يديه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايكم الذي مسعت صوته  وسلم فأرسل إلينا إىل أن
قد ارتفع فأشار القوم كلهم إيل وصدقوا فأرسل كلهم وحبسين قال قم فأذن بالصالة فقمت وال شيء 

أكره إيل من النيب صلى اهلل عليه وسلم وال مما يأمرين به فقمت بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قل اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل  :ألقى علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقالف

أكرب أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل 
ال اهلل أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن قل أشهد أن ال إله إ :مث قال يل ارجع فامدد من صوتك مث قال

حممدا رسول اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي 
على الفالح اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل مث دعاين حني قضيت التأذين فأعطاين صرة فيها شيء من 

ة مث أمرها على وجهه ئم مر بني ثدييه مث على كبده مث بلغت فضة مث وضع يده على ياصية أيب حمذور
 :بارك اهلل فيك وبارك عليك فقلت :يده سرة أيب حمذورة مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يارسول اهلل مرين بالتأذين مبكة فقال قد أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
كله حمبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد وسلم من كراهية وعاد ذلك 

رضي اهلل عنه عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأذيت بالصالة عن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال ابن جريج وأخربين بذلك من أدركت من آل أيب حمذورة على حنو ما أخربين ابن حمرييز قال 

اهلل عنه وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة يؤذن كما حكى الشافعي رضي 
ابن حمرييز ومسعته حيدث عن أبيه عن ابن حمرييز عن أيب حمذورة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم معىن ما 

  .حكى ابن جريج



 عنه يف حجة اإلسالم أخربيا إبراهيم بن حممد وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهلل 
قال فراح النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املوقف بعرفة فخطب الناس اخلطبة األوىل مث أذن بالل مث أخذ 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اخلطبة الثايية ففرغ من اخلطبة وبالل من األذان مث أقام بالل فصلى الظهر 

  .مث أقام بالل فصلى العصر

إمساعيل وعبد اهلل بن يافع عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه قال أبو  أخربيا حممد بن 
  .العباس يعين بنلك

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن املقربي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أيب سعيد  
من الليل حىت كفينا  رضي اهلل عنه قال حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد املغرب يهوي

وذلك قول اهلل عز وجل  وكفى اهلل املؤمنني القتال وكان اهلل قويا عزيزا  فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بالال فأمره فأقام الظهر فصالها فأحسن صالهتا كما كان يصليها يف وقتها مث أقام العصر فصالها 

شاء فصالها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل يف كذلك مث أقام املغرب فصالها كذلك مث أقام الع
  .صالة اخلوف فرجاال أو ركبايا

   
 

 2525 :صفحة 
 
 :أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم قال  

مثل ما قال فايتهى مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يؤذن للمغرب فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل رجل وقد قامت الصالة فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فصلوا املغرب 

  .بإقامة ذلك العبد األسود

املؤذيون أمناء الناس  :أخربيا عبد الوهاب عن يويس عن احلسن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
  .على صالهتم وذكر معها غريها

أخربيا إبراهيم بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  
  .األئمة ضمناء واملؤذيون أمناء فأرشد اهلل األئمة وغفر للمؤذيني :عليه وسلم قال



له إين أراك أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد اخلدري قال  
حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذيت بالصالة فارفع صوتك فإيه ال يسمع صدى 
صوتك جن وال أيس وال شيء إال شهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد مسعته من رسول اهلل صلى اهلل 

  .عليه وسلم

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمر أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال كان ر 
  .املؤذن إذا كايت ليلة باردة ذات ريح يقول أال صلوا يف الرحال

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن

جممع بن حيىي أخربين أبو أمامة بن سهل أيه مسع معاوية رضي اهلل عنه يقول مسعت أخربيا ابن عيينة عن  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا قال املؤذن أشهد أن ال إله إال اهلل وإذا قال أشهد أن حممدا 

  .رسول اهلل قال وأيا أشهد مث سكت

ة قال مسعت معاوية حيدث مثله عن النيب أخربيا ابن عيينة عن طلحة بن حيىي عن عمه عيسى بن طلح 
  .صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن حيىي املازين أن عيسى بن عمر  
أخربه عن عبد اهلل بن علقمة بن وقاص قال إين لعند معاوية إذ أذن مؤذيه فقال معاوية كما قال مؤذيه 

حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهلل وملا قال حي على الفالح قال ال حول وال حىت إذا قال 
  .قوة إال باهلل مث قال بعد ذلك ما قال املؤذن مث قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ذلك

بن احلنفية أخربيا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي  
عن أبيه رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال مفتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري 

  .وحتليلها التسليم

أخربيا إبراهيم بن حممد عن علي بن حييي بن خالد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك أيه مسع رسول اهلل  
م إىل الصالة فليتوضأ كما أمره اهلل مث ليكرب فإن كان معه شيء صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا قام أحدك

من القرآن قرأ به وإن مل يكن معة شيء من القرآن فليحمد اهلل وليكرب مث لريكع حىت يطمئن راكعا مث 



ليقم حىت يطمئن قائما مث يسجد حىت يطمئن ساجدا مث لريفع رأسه فليجلس حىت يطمئن جالسا فمن 
  .ينقص من صالتهيقص من هذا فإمنا 

أخربيا إبراهيم بن حممد قال أخربين حممد بن عجالن عن علي بن حيىي بن خالد عن رفاعة بن رافع قال  
جاء رجل يصلي يف املسجد قريبا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث جاء فسلم على النيب صلى اهلل 

يك مل تصل فقام فصلى كنحو ما صلى عليه وسلم فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم أعد صالتك فإ
فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم اعد صالتك فإيك مل تصل فقال علمين يا رسول اهلل كيف أصلي قال 

إذا توجهت إىل القبلة فكرب مث اقرأ بأم القرآن وما شاء اهلل أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
فاقم صلبك وارفع رأسك حىت ترجع العظام إىل ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك وإذا رفعت 

مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى مث اصنع ذلك يف كل 
  .ركعة وسجدة حىت تطمئن

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة  
  .ي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع وال يرفع بني السجدتنيرفع يديه حىت حياذ

   
 

 2526 :صفحة 
 
أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد وغريمها عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن الفضل   

اهلل عليه عن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى 
وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ وقال غريه منهم كان إذا افتتح الصالة قال وجهت وجهي للذي فطر 

السموات واألرض حنيفا وما أيا من املشركني إن صاليت ويسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال 
هم وأيا من شريك له وبذلك أمرت قال أكثرهم وأيا أول املسلمني وشككت أن يكون قال أحد

املسلمني اللهم أيت امللك ال إله إال أيت سبحايك وحبمدك أيت ريب وأيا عبدك ظلمت يفسي واعترفت 
بذييب فاغفر يل ذيويب مجيعا ال يغفر الذيوب إال أيت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال 



بيدك والشر ليس إليك  أيت واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أيت لبيك وسعديك واخلري
  .واملهدي من هديت أيا بك وإليك ال منجا منك إال إليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك

أخربيا إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن صاحل بن أيب صاحل أيه مسع أبا هريرة رضي اهلل عنه  
  .جيم يف املكتوبة وإذا فرغ من أم القرآنوهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إيا يعوذ بك من الشيطان الر

أخربيا سفيان عن الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم قال ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب

هلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا سفيان عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي ا 
  .عليه وسلم قال كل صالة مل يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج

أخربيا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أيس رضي اهلل عنه قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر  
  .وعمر وعثمان يفتتحون القراءة باحلمد هلل رب العاملني

يد عن ابن جريج قال أخربين أيب عن سعيد بن جبري ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن أخربيا عبد اجمل 
العظيم قال هي أم القرآن قال أيب وقرأها علي سعيد بن جبري حىت ختمها مث قال بسم اهلل الرمحن الرحيم 

رمحن الرحيم اآلية السابعة اآلية السابعة قال سعيد قرأها علي ابن عباس ملا قرأهتا عليك مث قال بسم اهلل ال
  .قال ابن عباس فذخرها لكم فما أخرجها ألحد قبلكم

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين صاحل موىل التوأمة أن أبا هريرة رضي اهلل عنه كان يفتتح الصالة ببسم  
  .اهلل الرمحن الرحيم

ن أبا بكر بن حفص بن عمر أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج أخربين عبد اهلل بن عثمان بن خثيم أ 
أخربه أن أيس بن مالك رضي اهلل عنه قال صلى معاوية باملدينة صالة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم اهلل 
الرمحن الرحيم ألم القرآن ومل يقرأ هبا للسورة اليت بعدها حىت قضى تلك القراءة ومل يكرب حني يهوي 

لك من املهاجرين من كل مكان يا معاوية أسرقت حىت قضى تلك الصالة فلما سلم ياداه من مسع ذ
الصالة أم يسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم للسورة اليت بعد أم القرآن وكرب حني 

  .يهوي ساجدا

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن  
املدينة فصلى هبم ومل يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم ومل يكرب إذا خفض وإذا رفع فناداه معاوية قدم 



املهاجرون حني سلم واأليصار أي معاوية سرقت صالتك أين بسم اهلل الرمحن الرحيم وأين التكبري إذا 
  .خفضت وإذا رفعت فصلى هبم صالة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه

سليم عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية أخربيا حيىي بن  
  .واملهاجرين واأليصار مثله أو مثل معناه ال خيالفه وأحسب هذا اإلسناد أحفظ من اإلسناد األول

بسم أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه كان ال يدع  
  .اهلل الرمحن الرحيم ألم القرآن والسورة اليت بعدها

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة أهنما أخرباه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أمن اإلمام فأمنوا فإيه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما 

  .ن ذيبه قال ابن شهاب وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول آمنيتقدم م
   
 

 2527 :صفحة 
 
أخربيا مالك أخربين مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   

املالئكة غفر له  قال إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم وال الضالني فقولوا آمني فإيه من وافق قوله قول
  .ما تقدم من ذيبه

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قال  
  .أحدكم آمني وقالت املالئكة يف السماء آمني فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذيبه

ني رضي اهلل عنه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا مالك عن ابن شهاب عن علي بن احلس 
  .وسلم يكرب كلما خفض ورفع فما زال تلك صالته حىت لقي اهلل

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة أن أبا هريرة رضي اهلل عنه كان يصلي هبم فيكرب كلما  
 عليه وسلم من هنا أربعة خفض ورفع فإذا ايصرف قال واهلل إين ألشبهكم صالة برسول اهلل صلى اهلل

  .أحاديث برواية الربيع عن البويطي عن الشافعي رضي اهلل عنهم



حدثنا األصم قال أخربيا الربيع أخربيا البويطي أخربيا الشافعي أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين صفوان  
 عليه وسلم إذا بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال كان رسول اهلل صلى اهلل

ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت أيت ريب خشع لك مسعي وبصري وعظامي 
  .وشعري وبشري وما استقلت به قدمي هلل رب العاملني

حدثنا األصم أخربيا الربيع أخربيا البويطي أخربيا الشافعي أخربيا مسلم وعبد اجمليد قال الربيع أحسبه  
ى بن عقبة عن عبد اهلل بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي عن ابن جريج عن موس

رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك 
  .أسلمت وأيت ريب خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وما استقلت به قدمي هلل رب العاملني

ا الربيع أخربيا البويطي أخربيا الشافعي أخربيا ابن عيينة وابن حممد عن سليمان بن حدثنا األصم أخربي 
سحيم عن إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال أال 

فيه قال إين هنيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا 
  .أحدمها من الدعاء وقال اآلخر فاجتهدوا فإيه قمن أن يستجاب لكم

حدثنا األصم أخربيا الربيع أخربيا البويطي أخربيا الشافعي أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن  
ى إسحاق بن يزيد اهلذيل عن عون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنة أن رسول اهلل صل
اهلل عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد مت ركوعه وذلك أدياه 

وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد مت سجوده وذلك أدياة إىل هنا مسع الربيع من 
  .البويطي عديا إىل اإلسناد األول

خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخربيا الربيع ايبأيا الشافعي أخربيا مسلم بن  
عبد اهلل بن الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي رضي اهلل عنه أن النيب 

صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفع رأسة من الركوع يف الصالة املكتوبة قال اللهم ربنا لك احلمد ملء 
  .ء ما شئت من شيء بعدالسموات وملء األرض ومل

أخربيا إبراهيم بن حممد عن حممد بن عجالن عن علي بن حيىي عن رفاعة بن رافع رضي اهلل عنه أن  
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك فإذا 

  .رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حىت ترجع العظام إىل مفاصلها



يا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال أمر النيب صلى اهلل عليه أخرب 
وسلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته وهنى أن يكفت منه الشعر 
يعد  والثياب وزاد ابن طاوس فوضع يده على جبهته مث أمرها على أيفه حىت بلغ طرف أيفه وكان أيب

  .هذا واحدا

أخربيا سفيان حدثين عمرو بن دينار مسع طاوسا حيدث عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم أمر أن يسجد منه على سبع وهنى أن يكف شعره وثيابه

مر بن سعد أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن عا 
عن العباس بن عبد املطلب رضي اهلل عنه أيه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد 

  .معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه
   
 

 2528 :صفحة 
 
ت أخربيا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد اهلل بن عبيد اهلل بن أقرم اخلزاعي عن أبيه قال رأي  

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالقاع من منرة أو النمرة  شك الربيع  ساجدا فرأيت بياض إبطيه

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال  
آمنت وأيت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك 

  .ريب سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره تبارك اهلل أحسن اخلالقني

أخربيا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهلل بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي  
عظموا اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إين هنيت أن أقرأ راكعا وساجدا فأما الركوع ف

  .فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا أمل تر  
  .إىل قوله واسجد واقترب



ن أيب محيد الساعدي رضي أخربيا إبراهيم بن حممد بن عمرو بن حلحلة أيه مسع عباس بن سهل خيرب ع 
اهلل عنه قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا جلس يف السجدتني ثىن رجله اليسرى فجلس عليها 

ويصب قدمه اليمىن فإذا جلس يف األربع أماط رجليه عن وركه وأفضى مبقالته األرض ويصب وركه 
  .اليمىن

الرمحن املعافري قال رآين ابن عمر وأيا أعبث  أخربيا مالك عن مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبد 
باحلصى فلما ايصرف هناين وقال اصنع كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنع فقلت وكيف 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه 

  .ليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرىاليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه ا

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة قال جاءيا مالك بن احلويرث فصلى يف مسجديا  
قال واهلل إين ألصلي وما أريد الصالة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .كعة األوىل وإذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صاليت هذهيصلي فذكر أيه يقوم من الر

أخربيا عبد الوهاب عن خالد اخلزاعي عن أيب قالبة مبثله غري أيه قال وكان مالك إذا رفع رأسه من  
  .السجدة األخرية يف الركعة األوىل فاستوى قاعدا أقام واعتمد على األرض

ن أيب الزبري املكي عن سعيد بن جبري وطاوس عن ابن أخربيا حيىي بن حسان عن الليث بن سعد ع 
عباس رضي اهلل عنهما قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 

فكان يقول التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته سالم 
  .الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل علينا وعلى عباد اهلل

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربيا صفوان بن سليم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهلل  
عنه أيه قال يا رسول اهلل كيف يصلي عليك يعين يف الصالة فقال تقولون اللهم صل على حممد وآل 

  .على إبراهيم وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم تسلمون عليحممد كما صليت 

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين سعد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة رضي  
اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كان يقول يف الصالة اللهم صل على حممد وعلى آل حممد 

يت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم وآل كما صل
  .إبراهيم إيك محيد جميد



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد اهلل بن حبينة رضي اهلل عنه قال صلى لنا رسول اهلل  
ى صالته ويظريا تسليمه كرب صلى اهلل عليه وسلم ركعتني مث قام فلم جيلس فقام الناس معه فلما قض

  .فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم مث سلم

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن األعرج عن ابن حبينة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام من  
  .الثنتني من الظهر مل جيلس فيهما فلما قضى صالته سجد سجدتني مث سلم بعد ذلك

بن إبراهيم عن أبيه عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه رضي اهلل أخربيا إبراهيم بن سعد  
عنهما قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الركعتني كأيه على الرضف قلت حىت يقوم قال 

  .ذلك يريد
   
 

 2529 :صفحة 
 
امر بن سعد عن أبيه عن أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن ع  

  .النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كان يسلم يف الصالة إذا فرغ منها عن ميينه وعن يساره

أخربين غري واحد من أهل العلم عن إمساعيل عن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .مثله

عبد الوهاب بن خبت عن واثلة بن األسقع  أخربيا إبراهيم يعين ابن حممد عن إسحاق بن عبد اهلل عن 
  .رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى خداه

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين أبو علي أيه مسع عباس بن سهل بن سعد خيرب عن أبيه أن النيب صلى اهلل  
  .نه وعن يسارهعليه وسلم يسلم إذا فرغ من صالته عن ميي

أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عمرو بن حيىي املازين عن حممد بن حيىي بن حبان  
عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كان يسلم عن 

  .ميينه وعن يساره



د بن حيىي عن عمه واسع بن حبان قال مرة عن ابن عمر أخربيا الدراوردي عن عمرو بن حيىي عن حمم 
  .ومرة عن عبد اهلل بن زيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يسلم عن ميينه وعن يساره

أخربيا سفيان عن مسعر عن بن القبطية عن جابر بن مسرة قال كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
وعن مشاله السالم عليكم السالم عليكم وأشار بيده عن ميينه وعن فإذا سلم قال أحديا بيده عن ميينه 

مشاله فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ما بالكم تومؤن بأيديكم كأهنا أذياب خيل مشس أو ال يكفي 
أحدكم أو إمنا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم عن ميينه وعن مشاله السالم عليكم ورمحة 

  .اهلل

إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخربتين هند بنت احلرث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة عن أم أخربيا  
سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سلم من صالته قام 

ب فنرى مكثه النساء حني يقضي تسليمه ومكث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مكايه يسريا قال ابن شها
  .ذلك واهلل أعلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من ايصرف من القوم

أخربيا ابن عيينة عن عمرو عن أيب معبد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال كنت أعرف ايقضاء صالة  
دثكه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالتكبري قال عمرو بن دينار مث ذكرته أليب معبد بعد فقال مل أح

قال عمر وقد حدثتنيه قال وكان من أصدق موايل ابن عباس قال الشافعي رضي اهلل عنه كان يسيه 
  .بعدما حدثه إياه

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين موسى بن عقبة عن أيب الزبري أيه مسع عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه  
الته يقول بصوته األعلى ال إله إال اهلل وحده يقول كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا سلم من ص

ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال حول وال قوة إال باهلل وال يعبد إال إياه له 
  .النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون

مري عن أيب األوبر احلارثي مسعت أبا هريرة يقول كان رسول اهلل أخربيا سفيان عن عبد امللك بن ع 
  .صلى اهلل عليه وسلم ينحرف من الصالة عن ميينه وعن مشاله

أخربيا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة عن األسود عن عبد اهلل قال ال جيعلن أحدكم للشيطان  
ينه فلقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من صالته جزءا يرى أن حتما عليه أن ينفتل إال عن مي

  .أكثر ما كان ينصرف عن يساره



  
 ومن كتاب األمايل يف الصالة  
  
 الذي يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي اهلل عنه  

حدثنا األصم أخربيا الربيع حدثنا الشافعي أخربيا سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن أبيه قال  
خلطاب رضي اهلل عنه رجال عليه هيئة السفر فسمعه يقول لوال أن اليوم يوم اجلمعة أبصر عمر بن ا

  .خلرجت فقال عمر اخرج فإن اجلمعة ال حتبس عن سفر

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذئب قال دعى عبد اهلل بن  
تجمر للجمعة فأتاه وترك اجلمعة وأخربت عن عبد اهلل بن عمر لسعيد بن زيد وهو ميوت وابن عمر يس
  .عمر عن يافع عن ابن عمر مثله أو مثل معناه

   
 

 2530 :صفحة 
 
أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن   

ن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول الفضل عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع ع
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أحدمها كان إذا ابتدأ الصالة وقال اآلخر كان إذا افتتح الصالة قال وجهت 

وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أيا من املشركني إن صاليت ويسكي وحمياي وممايت هلل 
ت قال أحدمها وأيا أول املسلمني وقال اآلخر وأيا من املسلمني قال رب العاملني ال شريك له وبذلك أمر

الشافعي رضي اهلل عنه مث يقرأ القرآن بالتعوذ مث بسم اهلل الرمحن الرحيم فإذا أتى عليها قال آمني ويقول 
  .من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حىت يسمع من خلفه إذا كان جيهر بالقراءة

عن جعفر بن حممد عن أبيه قال جاءت احلطابة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا ابن أيب حيىي  
فقالوا يا رسول اهلل إيا ال يزال سفرا كيف يصنع بالصالة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالث 

  .تسبيحات ركوعا وثالث تسبيحات سجودا



يد اهلذيل عن عون بن عبد اهلل بن عتبة بن أخربيا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن إسحاق بن يز 
مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ريب العظيم 

ثالث مرات فقد مت ركوعه وذلك أدياه وإذا سجد فقال سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد مت 
  .سجوده وذلك أدياه

ن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل أخربيا سفيان بن عيينة ع 
  .صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان يوم اجلمعة جلس على أبواب املسجد وذكر احلديث

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح قال قلت البن عباس أقصر إىل عرفة  
وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأمت قال وهذا قول ابن عمر  قال ال ولكن إىل جدة

  .وبه يأخذ

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أيب عمار عن عبد اهلل بن باباه وعن يعلى بن أمية قال  
قلت لعمر بن اخلطاب ذكر اهلل عز وجل القصر يف اخلوف فأىن القصر يف غري اخلوف فقال عمر بن 

اخلطاب رضي اهلل عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال صدقة 
  .تصدق اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن ابن عباس رضي اهلل  
ني مكة واملدينة آمنا ال خياف إال اهلل فصلى ركعتني عنهما قال سافر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب

  .قال األصم أظنه سقط من كتايب ابن عباس

أخربيا عبد الوهاب عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال سافر  
  .نيرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني مكة واملدينة آمنا ال خياف إال اهلل يصلي ركعت

أخربين ابن أيب حيىي عن حسني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي اهلل  
تعاىل عنهما أيه قال أال أخربكم عن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر كان إذا زالت 

ل الشمس أخر الظهر الشمس وهو يف منزله مجع بني الظهر والعصر يف الزوال وإذا سافر قبل أن تزو
  .حىت جيمع بينها وبني العصر يف وقت العصر قال وأحسبه قال يف املغرب والعشاء مثل ذلك

أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول  
  .مسعت ابن عباس وابن الزبري ال خيتلفان يف التشهد



يب حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن أ 
ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم حايت صالة العصر فأتى املؤذن أبا بكر فتقدم أبو بكر وجاء 

س رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر النا
التصفيق التفت فرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأشار إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن كما 

أيت فرفع أبو بكر يديه فحمد اهلل على ما أمره به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث استأخر وتقم 
التصفيق من يابه شيء يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما قضى صالته قال ما يل رأيتكم أكثرمت 

  .صالته فليسبح فإيه إذا سبح التفت إليه فإمنا التصفيق للنساء

أخربيا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

   
 

 2531 :صفحة 
 
زيد بن أسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال دخل رسول اهلل  حدثنا سفيان بن عيينة عن  

صلى اهلل عليه وسلم مسجد بين عمرو بن عوف فكان يصلي ودخل عليه رجال من األيصار يسلمون 
  .عليه فسألت صهيبا كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشري إليهم

عن عثمان بن أيب سليمان عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن عمرو بن سليم أخربيا سفيان بن عيينة  
الزرقي عن أيب قتادة األيصاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو 

  .حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها

اهلل عن أبيه قال ما مسعت عمر يقرأها قط إال قال أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن سامل بن عبد  
  .فامضوا إىل ذكر اهلل

أخربيا ابن أيب حيىي عن صاحل موىل التوأمة قال رأيت أبا هريرة يصلي فوق ظهر املسجد وحده بصالة  
  .اإلمام



ولد  أخربيا مالك عن حممد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أم 
إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إين امرأة أطيل ذيلي 

  .وأمشي يف املكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يطهره ما بعده

يب قتادة األيصاري أخربيا مالك بن أيس عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أ 
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أيب العاص وهي بنت بنت 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها

ة فافتتح وأخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل أن معاذا أم قومة يف العتم 
سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل 

  .اقرأ بسورة كذا وسورة كذا ?عليه وسلم ملعاذ أفتان أيت

أخربيا سفيان حدثنا أبو الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله وقال يف حديث آخر قال  
  .ذلك لعمرو فقال هو حنو هذا سفيان فذكرت

أخربيا مالك بن أيس عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وإذا كان يصلي 

  .لنفسه فليطل ما شاء

يج عن عطاء قال كنت أمسع األئمة وذكر ابن الزبري ومن بعده أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جر 
  .يقولون آمني ويقول من خلفهم آمني حىت أن للمسجد للجة

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن يافع موىل ابن عمر قال  
لزلت األرض فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال كان ابن عمر يقرأ يف السفر أحسبه قال يف العتمة إذا ز

إذا زلزلت األرض  :بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل الرمحن الرحيم قال فقلت
فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل الرمحن 

  .ا زلزلت فقال إذا زلزلتالرحيم قال فقلت إذ
  
 ومن كتاب اإلمامة  



أخربيا األصم أخربيا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي  
اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال والذي يفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب مث آمر 

مر رجال فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم والذي يفسي بيده بالصالة فيؤذن هبا مث آ
  .لو يعلم أحدكم أيه جيد عظما مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن حرملة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال بيننا وبني املنافقني  
  .يعوهنما أو حنو هذاشهود العشاء والصبح ال يستط

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال صالة  
  .اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .جلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة عشرين جزءاصالة ا

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه أذن يف ليلة ذات برد وريح فقال أال صلوا يف  
الرحال مث قال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر املؤذن إذا كايت ليلة باردة ذات مطر يقول 

  .أال صلوا يف الرحال
   
 

 2532 :صفحة 
 
أخربيا ابن عيينة عن أيوب عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   

  .كان يأمر مناديه يف الليلة املطرية والليلة الباردة ذات ريح أال صلوا يف رحالكم

ان يؤم أصحابه يوما فذهب أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن األرقم أيه ك 
حلاجته مث رجع فقال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل 

  .الصالة



أخربيا الثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن األرقم أية خرج إىل مكة فصحبه قوم فكان  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أقيمت الصالة ووجد أحدكم يؤمهم فأقام الصالة وقدم رجال وقال رسول 

  .الغائط فليبدأ بالغائط

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن حممود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأيه  
قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إهنا تكون الظلمة واملطر والسيل وأيا رجل ضرير البصر فصل يا 
رسول اهلل يف بييت مكايا أختذه مصلى فجاءه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أين حتب أن تصلي 

  .فأشار إىل مكان من البيت فصلى فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حممود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو  
  .أعمى

ا ابن عيينة عن عمار الدهين عن امرأة من قومه يقال هلا حجرية عن أم سلمة رضي اهلل عنها أهنا أخربي 
  .أمتهن فقامت وسطا

  .أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن جريج 

أخربين عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة أهنم كايوا يأتون عائشة أم املؤمنني بأعلى الوادي هو وعبيد  
ري واملسور بن خمرمة وياس كثري فيؤمهم أبو عمرو موىل عائشة رضي اهلل عنها وأبو عمرو غالمها بن عم

  .حينئذ مل يعتق قال وكان أمام بين حممد بن أيب بكر وعروة

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربين عطاء قال مسعت عبيد بن عمري يقول اجتمعت مجاعة فيما  
قال يف أعلى الوادي ههنا ويف احلج قال فحايت الصالة فتقدم رجل من آل  حول مكة قال حسبت أيه

أيب السائب أعجمي اللسان قال فأخره املسور بن خمرمة وقدم غريه فبلغ عمر بن اخلطاب فلم يعرفه 
بشيء حىت جاء املدينة فلما جاء املدينة عرفة بذلك فقال املسور ايظرين يا أمري املؤمنني أن الرجل كان 

مي اللسان وكان يف احلج فخشيت أن يسمع بعض احلاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال هنالك ذهبت أعج
  .هبا فقال بنعم فقال قد أصبت

أخربيا مالك عن أيب حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
لصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر رضي عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحايت ا

فقال يعم فصلى أبو بكر فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ?اهلل عنه فقال أتصلي للناس فأقيم



والناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف فصفق الناس قال وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته 
اهلل عليه وسلم فأشار إليه رسول اهلل صلى اهلل  فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اهلل صلى

عليه وسلم أن امكث مكايك فرفع أبو بكر يديه فحمد اهلل على ما أمره به رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم من ذلك مث استأخر أبو بكر وتقدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى بالناس فلما ايصرف 

إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان البن أيب قحافة أن يصلي بني يدي قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يل أراكم أكثرمت التصفيق فمن 

يابه شيء يف صالته فليسبح فإيه إذا سبح التفت إليه وإمنا التصفيق للنساء قال أبو العبس يعين األصم 
  .هذا احلديث يف هذا املوضع وهو معاد إال أيه خمتلف األلفاظ وفيه زيادة ويقصان أخرجت

  .أخربيا إبراهيم بن حممد قال 

أخربيا معن بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مسعود قال من  
  .السنة ال يؤمهم إال صاحب البيت

عن أيوب عن أيب قالبة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن احلويرث رضي اهلل أخربيا عبد الوهاب الثقفي  
عنه قال قال لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلوا كما رأيتموين أصلي فقال حضرت الصالة فليؤذن 

  .لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم
   
 

 2533 :صفحة 
 
قيمت الصالة يف مسجد بطائفة من املدينة والبن أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج قال أخربين يافع قال أ  

عمر قريبا من ذلك املسجد أرض يعملها وإمام ذلك املسجد موىل له ومسكن ذلك املوىل وأصحابه مثة 
قال فلما مسعهم عبد اهلل جاء ليشهد معهم الصالة فقال له املوىل صاحب املسجد تقدم فصل فقال عبد 

  . فصلى املوىلاهلل أيت أحق أن تصلي يف مسجدك مين

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن يافع أن ابن عمر اعتزل مبىن يف قتال ابن الزبري واحلجاج مبىن  
  .فصلى مع احلجاج



حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن واحلسني كايا يصليان خلف مروان قال  
  .ما فقال ال واهلل ما كايا يزيدان على صالة األئمةفقال ما كايا يصليان إذا رجعا إىل منازهل

أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبىن ركعتني  
  .وأبو بكر وعمر

  .أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله 

ريرة يبلغ به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اإلمام أخربيا سفيان حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب ه 
  .ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم فارشد األئمة واغفر للمؤذيني

أخربيا سفيان بن عيينة ايه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت جابر بن عبد اهلل يقول كان معاذ بن جبل  
يصليها بقومه يف بين سلمة قال فأخر يصلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء أو العتمة مث يرجع ف

النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه مث رجع فأم قومه فقرأ بسورة البقرة فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أيافقت قال ال ولكين آيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاه 

ن معاذا صلى معك مث رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما فقال يا رسول اهلل إيك أخرت العشاء وإ
رأيت ذلك تأخرت فصليت وإمنا حنن أصحاب يواضح يعمل بأيدينا فأقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم 

  .اقرأ بسورة كذا وسورة كذا ?أفتان أيت يا معاذ ?على معاذ فقال أفتان أيت يا معاذ

بر مثله وزاد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له اقرأ بسبح اسم أخربيا سفيان حدثنا أبو الزبري عن جا 
ربك األعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق وحنوها قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبري قال له اقرأ 

  .بسبح اسم ربك األعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق قال عمرو هو هذا أو هو حنوه

يد عن ابن جريج قال الربيع قيل يل هو عن ابن جريج ومل يكن عندي ابن جريج عن أخربيا عبد اجمل 
عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء مث ينطلق إىل قومه 

  .فيصليها هي له تطوع وهي هلم مكتوبة العشاء

عن جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي أخربين الثقة بن علية أو غريه عن يويس عن احلسن  
بالناس صالة الظهر يف اخلوف ببطن خنل فصلى بطائفة ركعتني مث سلم مث جاءت طائفة أخرى فصلى 

  .هبم ركعتني مث سلم



أخربيا إبراهيم بن حممد عن ابن عجالن عن عبيد اهلل بن مقسم عن جابر بن عبيد اهلل األيصاري أن  
ن يصلي مع النيب صلى اهلل عليه وسلم العشاء مث يرجع إىل قومه فيصلي هبم العشاء معاذ بن جبل كا

  .وهي له يافلة

أخربيا مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كرب يف  
  .صالة من الصلوات مث أشار بيده امكثوا مث رجع وعلى جلده أثر املاء

لثقة عن أسامة بن زيد عن عبد اهلل بن يزيد عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة أخربيا ا 
  .رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثل معناه

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن صاحل بن إبراهيم قال  
معة يف بيوت محيد بن عبد الرمحن بن عوف فصلى بصالة اإلمام يف رأيت أيس بن مالك صلى اجل

  .املسجد وبني بيوت محيد واملسجد الطريق

أخربيا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن جدته مليكة  
فألصلي لكم قال أيس دعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه مث قال قوموا 

فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته مباء فقام عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .وصففت أيا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا

   
 

 2534 :صفحة 
 
 أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركب فرسا فصرع  

عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودا فلما ايصرف قال إمنا 
جعل اإلمام ليؤم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا أو إذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع اهلل 

  .منسوخملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون هو 

أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها يعين  
  .مبثله



أخربيا مالك عن إسحاق بن عبد بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس رضي اهلل عنه قال صليت أيا ويتيم  
  .لنا خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بيتنا وأم سليم خلفنا

 ?أخربيا سفيان عن أيب حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء منرب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مين من أثل الغابة عمله له فالن موىل فالية ولقد رأيت رسول اهلل 
هقرى فسجد مث صعد صلى اهلل عليه وسلم حني صعد عليه استقل القبلة فكرب مث قرأ مث رجع مث يزل الق

  .فقرأ مث رجع مث يزل القهقرى مث سجد

أخربيا مالك عن خمرمة بن سليمان عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه أخربه  
أيه بات عند ميموية زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أم املؤمنني وهي خالته قال فاضطجعت يف عرض 

 صلى اهلل عليه وسلم وأهله يف طوهلا فنام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الوسادة واضطجع رسول اهلل
حىت إذا ايتصف الليل أو قبلة بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجلس ميسح 
 وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران مث قام إىل شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه

مث قام يصلي فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه فوضع رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يده اليمىن على رأسي وأخذ بأذين اليمىن يفتلها فصلى ركعتني مث ركعتني مث 

عتني ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث أوتر مث اضطجع حىت جاء املؤذن فقام فصلى رك
  .خفيفتني مث خرج فصلى الصبح

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم يصلي صالته من الليل وأيا معترضة بينه وبني القبلة كاعتراض اجلنازة

عن أبيه قال رأيت رسول اهلل صلى أخربيا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن أيب جحيفة  
اهلل عليه وسلم باألبطح وخرج فخرج بالل بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب واملرأة واحلمار ميرون 

  .بني يديه

أخربيا ابن عيينة أخربيا األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلرث قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع  
بدري فتابعه حذيفة فلما قضى الصالة قال أبو مسعود أليس قد هنى عن فسجد عليه فجبذه أبو مسعود ال

  ?فقال له حذيفة أمل ترين قد تابعتك ?هذا

 ومن كتاب إجياب اجلمعة  



أخربيا إبراهيم بن حيىي حدثين صفوان بن سليم عن يافع بن جبري بن مطعم وعطاء بن يسارعن النيب  
  .معة ومشهود يوم عرفةصلى اهلل عليه وسلم أيه قال شاهد يوم اجل

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم مثله

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد الرمحن بن حرملة عن ابن املسيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .مثله

هلل بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا ابن عيينة عن عبد ا 
حنن اآلخرون وحنن السابقون بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا 

  .فيه فهدايا اهلل له فالناس لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد

ياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله إال أيه قال أخربيا سفيان عن أيب الز 
  .بيد أهنم

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى  
وأوتيناه من اهلل عليه وسلم قال حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا 

بعدهم مث هذا يومهم الذي فرض عليهم يعين اجلمعة فاختلفوا فيه فهدايا اهلل فالناس لنا فيه تبع السبت 
  .واألحد

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين سلمة بن عبد اهلل اخلطمي عن حممد بن كعب أيه مسع رجال من بين  
  .على كل مسلم إال امرأة أو صبيا أو مملوكاوائل يقول قال النيب صلى اهلل عليه وسلم جتب اجلمعة 

   
 

 2535 :صفحة 
 
أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد اهلل بن عتبة قال   

  .كل قرية فيها أربعون رجال فعليهم اجلمعة

  .لعيد مع علي وعثمان حمصورأخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب عبيد موىل بن أزهر قال شهدت ا 



أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين خالد بن رباح عن املطلب بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .يصلي اجلمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو حنوه

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة  
  .يصلون اجلمعة والفيء يف احلجر فقال فال تصلوا حىت تفيء الكعبة من وجهها وهم

أخربيا الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن األذان كان أوله للجمعة حني جيلس اإلمام على املنرب  
على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر فلما كان خالفة عثمان وكثر الناس أمر 

مان بأذان ثان فأذن به فثبت األمر على ذلك وكان عطاة ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول أحدثه عث
  .معاوية واهلل أعلم

حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
يكتبون الناس على منازهلم األول إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة 

فاألول فإذا خرج اإلمام طويت الصحف واستمعوا اخلطبة واملهجر إىل الصالة كاملهدي بدية مث الذي 
  .يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه كاملهدي كبشا حىت ذكر الدجاجة والبيضة

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن مسي عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  
قال من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدية ومن راح يف الساعة الثايية فكأمنا بقرة 
ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن 

  .فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك  
  .صاحب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا خرجت إىل اجلمعة فامش على هينتك

رأى حلة سرياء عند باب املسجد فقال يا أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب  
رسول اهلل لو اشتريت هذه فلبستها يوم اجلمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة مث جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منها حلل 
اهلل كسوتنيها وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت فقال رسول فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول 

  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخاله مشركا مبكة



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف مجعة من اجلمع يا  
لمسلمني فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فال يضره أن ميس معشر املسلمني إن هذا بوم جعله اهلل عيدا ل

  .منه وعليكم بالسواك

أخربيا إبراهيم بن حممد قال حدثين إسحاق بن عبد اهلل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة يصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة

خربيا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك أيه أخربه أهنم كايوا يف زمان عمر بن اخلطاب يوم أ 
اجلمعة يصلون حىت خيرج عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فإذا خرج وجلس على املنرب وأذن املؤذن 

  .جلسوا يتحدثون حىت إذا سكت املؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد

فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب قال حدثين ثعلبة بن أيب مالك أن قعود اإلمام  أخربيا ابن أيب 
يقطع السبحة وأن كالمه يقطع الكالم واهنم كايوا يتحدثون يوم اجلمعة وعمر جالس على املنرب فإذا 

سكت املؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حىت يقضي اخلطبتني كلتيهما فإذا قامت الصالة ويزل عمر 
  .واتكلم

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال دخل يوم اجلمعة املسجد  
  .قال ال قال فصل ركعتني ?والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال له أصليت

ديث أخربيا سفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله وزاد يف ح 
  .جابر وهو سليك الغطفاين

   
 

 2536 :صفحة 
 
أخربيا سفيان عن ابن عجالن عن عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح قال رأيت أبا سعيد   

اخلدري جاء ومروان خيطب فقام فصلى ركعتني فجاء إليه األحراس ليجلسوه فأىب أن جيلس حىت صلى 
أبا سعيد كاد هؤالء أن يفعلوا بك فقال ما كنت ألدعها لشيء ركعتني فلما قضى الصالة أتيناه فقلنا يا 

بعد شيء رأيته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وجاء رجل وهو 



قال ال قال فصل ركعتني قال مث حث الناس على  ?خيطب فدخل املسجد هبيئة بذة فقال أصليت
اهلل صلى اهلل عليه وسلم منها الرجل ثوبني فلما كايت اجلمعة األخرى  الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى رسول

قال ال قال  ?جاء الرجل والنيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم أصليت
فصل ركعتني مث حث الناس على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فصاح رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فأخذه مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايظروا إىل هذا جاء تلك اجلمعة هبيئة وسلم وقال خذه 
بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبني فلما جاءت اجلمعة أمرت الناس بالصدقة 

  .فجاء فألقى أحد ثوبيه

رجل إذا يعس يوم اجلمعة واإلمام أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عمر يقول لل 
  .خيطب أن يتحول عنه

أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريرج قال أخربين أبو الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل يقول  
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا خطب استند إىل جذع خنلة من سواري املسجد فلما صنع له املنرب 

بت تلك السارية كحنني الناقة حىت مسعها أهل املسجد حىت يزل رسول اهلل صلى فاستوى عليه اضطر
  .اهلل عليه وسلم فاعتنقها فسكنت

أخربيا إبراهيم بن حممد قال أخربين عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال  
سجد عريشا وكان خيطب إىل ذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي إىل جذع خنلة إذ كان امل

اجلذع فقال رجل من أصحابه يا رسول اهلل هل لك أن جنعل لك منربا تقوم عليه يوم اجلمعة فتسمع 
الناس خطبتك قال يعم فصنع له ثالث درجات هن الاليت على املنرب فلما صنع املنرب ووضع موضعه 

صلى اهلل عليه وسلم أن يقوم على ذلك املنرب الذي وضعه فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدا للنيب 
فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك اجلذع الذي كان خيطب إليه خار حىت تصدع وايشق فنزل النيب 

صلى اهلل عليه وسلم ملا مسع صوت اجلذع فمسحه بيده مث رجع إيل املنرب فلما هدم املسجد أخذ ذلك 
  .عنده يف بيته حىت بلي وأكلته األرضة وعاد رفاتااجلذع أيب بن كعب رضي اهلل عنه فكان 

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين جعفر بن حممد عن أبيه قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم  
اجلمعة وكايت هلم سوق يقال هلا البطحاء كايت بنو سليم جيلبون إليها اخليل واإلبل والغنم والسمن 



وتركوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان هلم هلو إذا تزوج أحدهم من  فقدموا فخرج إليهم الناس
  .األيصار ضربوا بالكري فعريهم اهلل بذلك فقال  وإذا رأوا جتارة أو هلوا ايفضوا إليها وتركوك قائما  

قال  أخربيا إبراهيم بن حممد قال أخربين جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما 
  .كان النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة خطبتني قائما يفصل بينهما جبلوس

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم مثله

رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه  أخربيا إبراهيم بن حممد عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة 
وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان أهنم كايوا خيطبون يوم اجلمعة خطبتني على املنرب قياما يفصلون بينهما 

  .جبلوس حىت جلس معاوية يف اخلطبة األوىل فخطب جالسا وخطب يف الثايية قائما

لعطاء أكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقوم أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال قلت  
  .قال يعم كان يعتمد عليها اعتمادا ?على عصا إذا خطب

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن أىب بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرمحن بن أساف عن أم  
وهو خيطب على املنرب يؤم هشام بنت حارثة بن النعمان أهنا مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ بقاف 

اجلمعة وأهنا مل حتفظها إال من النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة وهو على املنرب لكثرة ما كان النيب 
  .صلى اهلل عليه وسلم يقرأ هبا يوم اجلمعة على املنرب

   
 

 2537 :صفحة 
 
مد بن عبد الرمحن بن سعد بن أخربيا إبراهيم بن حممد قال حدثين حممد بن أيب بكر بن حزم عن حم  

زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله قال إبراهيم وال أعلمين إال مسعت أبا بكر بن حزم يقرأ 
هبا يوم اجلمعة على املنرب قال إبراهيم مسعت حممد بن أيب بكر يقرأ هبا وهو يومئذ قاض على املدينة على 

  .املنرب



ين حممد بن عمرو بن حلحلة عن أيب يعيم وهب بن كيسان عن حسن بن أخربيا إبراهيم بن حممد حدث 
حممد بن علي بن أيب طالب أن عمر كان يقرأ يف خطبته يوم اجلمعة إذا الشمس كورت حىت بلغ علمت 

  .يفس ما أحضرت مث يقطع السورة

  .أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي اهلل عنه قرأ بذلك على املنرب 

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين إسحاق بن عبد اهلل عن أبان بن صاحل عن كريب موىل ابن عباس عن  
ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب يوما فقال  إن احلمد هلل يستعينه 

ه اهلل فال مضل ويستغفره ويستهديه ويستنصره ويعوذ باهلل من شرور أيفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد
له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله من يطع اهلل ورسوله 

  .فقد رشد ومن يعص اهلل ورسوله فقد غوى حىت يفيء إىل أمر اهلل  

ه  أال أن أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عمرو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خطب يوما فقال يف خطبت 
الدييا عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر أال وإن اآلخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر أال إن 

اخلري كله حبذافريه يف اجلنة أال وإن الشر كله حبذافريه يف النار أال فاعملوا وأيتم من اهلل على حذر 
  .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره واعلموا أيكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن متيم بن طرفة عن عدي بن حامت قال خطب  
رجل عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال من يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال 

مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اسكت فبئس اخلطيب أيت
  .يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعص اهلل ورسوله فقد غوى وال تقل من يعصهما

أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
  .لغوت اهلل عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أيصت واإلمام خيطب فقد

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قلت  
  .لصاحبك أيصت واإلمام خيطب يوم اجلمعة فقد لغوت

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثل معناه إال أيه  
  .قال ابن عيينة لغيت لغة أيب هريرة رضي اهلل عنهقال لغيت 



أخربيا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل عن مالك بن أيب عامر أن عثمان بن عفان رضي اهلل  
عنه كان يقول يف خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام اإلمام أن خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا 

سمع من احلظ مثل ما للسامع فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف وايصتوا فإن للمنصت الذي ال ي
وحاذوا باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متام الصالة مث ال يكرب عثمان حىت يأتيه رجال قد وكلهم 

  .بتسوية الصفوف فيخربويه بأن قد استوت فيكرب

وسلم قال إذا عطس الرجل أخربيا إبراهيم بن حممد عن هشام عن احلسن عن النيب صلى اهلل عليه  
  .واإلمام خيطب، يوم اجلمعة فشمته

أخربيا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم ال يقيمن أحدكم الرجل من جملسه مث خيلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا

مد حدثين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى أخربيا إبراهيم بن حم 
  .اهلل عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من جملسه يوم اجلمعة مث رجع إليه فهو أحق به

أخربيا إبراهيم حدثين أيب عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يعمد الرجل إىل الرجل  
  .لسه مث يقعد فيهفيقيمه من جم

حدثنا عبد اجمليد عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة ولكن ليقل أفسحوا

أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  حدثنا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن أيب لبيد عن سعيد املقربي عن 
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ يف ركعيت اجلمعة بسورة اجلمعة واملنافقني

   
 

 2538 :صفحة 
 
أخربيا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهلل ابن أيب رافع عن أيب هريرة رضي   

اءك املنافقون قال عبيد اهلل فقلت له قد قرأت بسورتني اهلل عنه أيه قرأ يف اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا ج



كان علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يقرأ هبما يف اجلمعة فقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان 
  .يقرأ هبما

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن مسرة بن جندب عن النيب صلى  
  .وسلم أيه كان يقرأ يف اجلمعة  بسبح اسم ربك األعلى  و  هل أتاك حديث الغاشية  اهلل عليه 

أخربيا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من  
  .أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

يم بن عبد اهلل بن معبد عن أبيه عن عكرمة أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين صفوان بن سليم عن إبراه 
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من ترك اجلمعة من غري ضرورة كتب 

  .منافقا يف كتاب ال ميحى وال يبدل ويف بعض احلديث ثالثا

أيب اجلعد الضمري  أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن 
عن النيب أيه قال ال يترك أحد اجلمعة ثالثا هتاويا هبا إال طبع اهلل على قلبه قال الشافعي رضي اهلل عنه 

  .ويف بعض احلديث ثالثا

حدثنا إبراهيم عن صاحل بن كيسان عن عبيدة بن سفيان احلضرمي قال مسعت عمرو بن أمية يقول ال  
  .هتاويا هبا ال يشهدها إال كتب من الغافلنييترك رجل مسلم اجلمعة ثالثا 

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين صفوان بن سليم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كان يوم  
  .اجلمعة وليلة اجلمعة فأكثروا الصالة علي

عليه وسلم قال  أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر أن النيب صلى اهلل 
  .أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين موسى بن عبيدة قال حدثين أبو األزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن  
عبد اهلل بن عمري أيه مسع أيس بن مالك يقول أتى جربيل مبرآة بيضاء فيها وكتة إىل النيب صلى اهلل عليه 

اهلل عليه وسلم ما هذه قال هذه اجلمعة فضلت هبا أيت وأمتك فالناس لكم فيها وسلم فقال النيب صلى 
تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خري وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهلل تعاىل خبري إال أستجيب له 

يف  وهو عنديا يوم املزيد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يا جربيل ما يوم املزيد قال إن ربك اختذ
الفردوس واديا فيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم اجلمعة أيزل اهلل ما شاء من مالئكته وحوله منابر من 



يور عليها مقاعد النبيني وحف تلك املنابر مبنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء 
د صدقتكم وعلمي فسلوين والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول اهلل هلم  أيا ربكم ق

أعطكم  فيقولون  ربنا يسألك رضوايك فيقول  قد رضيت عنكم ولكم علي ما متنيتم ولدي مزيد فيهم 
حيبون يوم اجلمعة ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق 

  .آدم وفيه تقوم الساعة

ا أبو عمران إبراهيم بن اجلعد عن أيس شبيها به وزاد عليه ولكم فيه خري أخربيا إبراهيم بن حممد حدثن 
  .من دعا فيه خبري هو له قسم أعطيه وإن مل يكن له قسم ذخر له ما هو خري له منه وزاد فيه أيضا أشياء

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعد عن أبيه عن  
ده أن رجال من األيصار جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل أخربيا عن اجلمعة ماذا ج

فيها من اخلري فقاد النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه مخس خالل فيه خلق آدم وفيه أهبط اهلل آدم إىل األرض 
تاه إياه ما مل يسأل مأمثا أو قطيعة رحم وفيه توىف اهلل آدم وفيه ساعة ال يسأل اهلل العبد فيها شيئا إال أ

  .وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب وال مساء وال أرض وال جبل إال وهو يشفق من يوم اجلمعة

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
فقها إيسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه ذكر يوم اجلمعة فقال فيه ساعة ال يوا

  .وأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده يقللها
   
 

 2539 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن أيب احلرث عن أيب سلمة عن أيب   

اهلل عليه وسلم خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه  هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى
خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إال وهي مصيخة يوم 

اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اجلن واإليس وفيه ساعة ال يصادفها عبد 
أعطاه إياه قال أبو هريرة قال عبد اهلل بن سالم هي آخر ساعة من يوم اجلمعة مسلم يسأل اهلل شيئا إال 



فقلت له كيف تكون آخر ساعة وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي 
وتلك ساعة ال يصلي فيها فقال ابن سالم أمل يقل النيب صلى اهلل عليه وسلم من جلس جملسا ينتظر 

  .فهو يف صالة حىت يصلي قال فقلت بلى قال فهو ذاكالصالة 

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثنا عبد الرمحن بن حرملة حدثين ابن املسيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال سيد األيام يوم اجلمعة

إيل أن أموت أخربيا إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي أخربين أيب أن ابن املسيب وهو سعيد قال أحب األيام  
  .فيه ضحى يوم اجلمعة

  
 كتاب العيدين  

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد اهلل بن عطاء بن إبراهيم موىل صفية بنت عبد املطلب عن عروة بن  
الزبري عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال الفطر يوم تفطرون واألضحى يوم 

  .تضحون

براهيم بن حممد حدثين حممد بن عجالن عن يافع عن ابن عمر أيه كان إذا غدا إىل املصلى يوم أخربيا إ 
  .العيد كرب فرفع صوته بالتكبري

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أيه كان يغدو إىل املصلى يوم  
م العيد مث يكرب باملصلى حىت إذا جلس اإلمام ترك الفطر إذا طلعت الشمس فيكرب حىت يأيت املصلى يو

  .التكبري

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل املصلى 

أخربيا إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي أخربين يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع عن  
  .ل يوم العيدسلمة بن األكوع أيه كان يغتس

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين جعفر بن حممد عن أبيه عن جلى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .يلبس برد حربة يف كل عيد

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين جعفر بن حممد عن أيب أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم اجلمعة  
  .ويوم عرفة وإذا أراد أن حيرم



خربيا إبراهيم بن حممد أخربين ابن احلويرث الليثي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل عمرو أ 
  .بن حزم وهو بنجران أن عجل األضحى وأخر الفطر وذكر الناس

أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين صفوان بن سليم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يطعم قبل أن خيرج  
  .م الفطر ويأمر بهإىل اجلبان يو

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثنا خالد بن رباح عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه  
وسلم كان يغدو يوم العيد إىل املصلى من الطريق األعظم فإذا رجع رجع من الطريق األخرى على دار 

  .عمار بن ياسر

ن عبد الرمحن التيمي عن أبيه عن جده أيه رأى النيب صلى اهلل أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين معاذ ب 
عليه وسلم رجع من املصلى يف يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حىت إذا كان عند 

  .مسجد األعرج الذي عند موضع الربكة اليت بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا مث ايصرف

بن ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين عدي 
صلى اهلل عليه وسلم يوم العيدين باملصلى مل يصل قبلها وال بعدها شيئا مث ايفتل إىل النساء فخطبهن 

  .قائما وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه

عن ابن عمر ايه غدا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عمرو بن أيب عمرو  
يوم العيد إىل املصلى مث رجع إىل بيته ومل يصل قبل العيد وال بعده أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين سعد 
بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد امللك بن كعب أن كعب بن عجرة مل يكن يصلي قبل العيد 

  .وال بعده

مد حدثين عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي بن احلنفية عن أبيه رضي أخربيا إبراهيم بن حم 
اهلل عنه قال كنا يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم الفطر واألضحى ال يصلي يف املسجد حىت يأيت 

  .املصلى فإذا رجعنا مرريا باملسجد فصلينا فيه
   
 

 2540 :صفحة 
 



أيوب السختياين قال مسعت عطاء بن أيب رباح يقول مسعت ابن عباس أخربيا سفيان بن عيينة عن   
يقول أشهد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه صلى قبل اخلطبة يوم العيد مث خطب فرأى أيه مل 
يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بالل قائل بثوبه هكذا فجعلت املرأة 

  .تلقي اخلرص والشيء

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سامل بن عبد اهلل عن ابن عمر أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر كايوا يصلون يف العيدين قبل اخلطبة

لى اهلل أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عمر بن يافع عن أبيه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب ص 
  .عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان مثله

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين داود بن احلصني عن عبد اهلل بن يزيد اخلطمي أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كايوا يبدأون بالصالة قبل اخلطبة حىت قدم معاوية فقدم معاوية اخلطبة

مد حدثين حممد بن عجالن عن عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح أن أبا أخربيا إبراهيم بن حم 
سعيد اخلدري قال أرسل إيل مروان وإىل رجل قد مساه فمشى بنا حىت أتى املصلى فذهب ليصعد 

فجبذته إيل فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم فقال أبو سعيد فهتفت ثالث مرات وقلت واهلل ال تأتون 
  .إال شرا منه

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح عن أيب سعيد  
  .اخلدري رضي اهلل عنه قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي يوم الفطر واألضحى قبل اخلطبة

عليه وسلم كان  أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين هشام بن حسان عن ابن سريين أن النيب صلى اهلل 
  .خيطب على راحلته بعدما ينصرف من الصالة يوم الفطر والنحر

أخربيا إبراهيم حدثين جعفر بن حممد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر وعمر كربوا يف العيدين  
  .واالستسقاء سبعا ومخسا وصلوا قبل اخلطبة وجهروا بالقراءة

ر بن حممد عن أبيه عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أيه كرب يف أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين جعف 
  .العيدين واالستسقاء سبعا ومخسا وجهر بالقراءة

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين إسحاق بن عبد اهلل عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن  
  .ثابت أمرا مروان أن يكرب يف صالة العيدين سبعا ومخسا



ربيا مالك عن يافع موىل ابن عمر قال شهدت األضحى والفطر مع أيب هريرة فكرب يف الركعة األوىل أخ 
  .سبع تكبريات قبل القراءة ويف األخرية مخس تكبريات قبل القراءة

أخربيا مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  
با واقد الليثي ماذا يقرأ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األضحى والفطر فقال كان عنه سأل أ

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن اجمليد واقتربت الساعة وايشق القمر

د أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين ليث عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خطب يعتم 
  .على عنزته اعتمادا

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل عن إبراهيم بن عبد اهلل عن عبيد اهلل بن  
  .عتبة قال السنة أن خيطب اإلمام يف العيدين خطبتني يفصل بينهما جبلوس

رضي اهلل عنه اجتمع عيدان  أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز 
  .على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال من أحب أن جيلس من أهل العالية فليجلس يف غري حرج

أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن أيب عبيد موىل ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن  
مع لكم يف يومكم هذا عيدان فمن عفان رضي اهلل عنه فجاء فصلى مث ايصرف فخطب فقال إيه قد اجت

  .أحب من أهل العالية أن ينتظر اجلمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فلريجع فقد أذيت له
   
 

 2541 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال خسفت   

م والناس معه فقام قياما طويال قال حنوا من سورة البقرة الشمس فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
قال مث ركع ركوعا طويال مث رفع فقام طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون 

الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع 
وقد جتلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان  األول مث سجد مث ايصرف

ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهلل قالوا يا رسول اهلل رأيناك تناولت يف مقامك شيئا مث 



رأيناك كأيك تكعكعت قال إين رأيت أو أريت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما 
يت الدييا ورأيت أو أريت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا مل يا رسول اهلل بق

قال بكفرهن قيل أيكفرن باهلل قال يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث 
  .ما رأيت منك خريا قط :رأت منك شيئا قالت

عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن احلسن عن ابن أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين  
عباس رضي اهلل عنهما أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتني يف كل 
ركعة ركعتان مث ركب فخطبنا فقال إمنا صليت كما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي وقال 

ان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا إمنا الشمس والقمر آيت
  .فليكن فزعكم إىل اهلل

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن  
ركعة  الشمس كسفت فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوصفت صالته ركعتني يف كل

  .ركعتان

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .مثله

أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين أبو سهيل بن يافع عن أيب قالبة عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه  
  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله

ن حممد حدثين عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى أخربيا إبراهيم ب 
  .على ظهر زمزم خلسوف الشمس ركعتني يف كل ركعة ركعتان

أخربيا مالك بن أيس عن شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن أيس بن مالك قال جاء رجل إىل رسول اهلل  
هلكت املواشي وتقطعت السبل فادع اهلل فدعا رسول اهلل صلى  صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل

اهلل عليه وسلم فمطريا من مجعة إىل مجعة فجاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول 
اللهم  :اهلل هتدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت املواشي فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

  .واألكام وبطون األودية ومنابت الشجرة فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب على رؤوس اجلبال



أخربيا من ال أهتم عن سليمان بن عبد اهلل بن عومير األسلمي عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل  
أصابت الناس سنة شديدة على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمر هبم يهودي  :عنها قالت

ا واهلل لو شاء صاحبكم ملطرمت ما شئتم ولكنه ال حيب ذلك فأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أم
قالوا يعم قال إين الستنصر بالسنة على أهل جند وإين ألرى  ?بقول اليهودي فقال أوقد قال ذلك

السحاب خارجة من العني فأكرهها موعدكم يوم كذا أستسقي لكم قال فلما كان ذلك اليوم غدا 
  .لناس فما تفرق الناس حىت امطروا ما شاؤوا فما أقلعت السماء مجعةا

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عمرو بن حزم أيه مسع عباد بن متيم يقول مسعت عبد اهلل بن  
زيد املازين رضي اهلل عنه يقول خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املصلى فاستسقى وحول رداءه 

  .ستقبل القبلةحني ا

أخربيا سفيان حدثنا عبد اهلل بن أيب بكر مسعت عباد بن متيم خيرب عن عمه عبد اهلل بن زيد املازين قال  
  .خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتني

رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربين من ال اهتم عن صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس  
  .وسلم استسقى باملصلى فصلى ركعتني

   
 

 2542 :صفحة 
 
أخربيا إبراهيم بن حممد أخربين خالد بن رباح عن املطلب بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم   

الظراب ومنابت  كان يقول عند املطر اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب وال هم وال غرق اللهم على
  .الشجر اللهم حوالينا وال علينا

أخربيا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن متيم قال استسقى رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم وعليه مخيصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعالها فلما ثقلت عليه قلبها 

  .على عاتقه



الك عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد اجلهين أخربيا م 
قال صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الصبح باحلديبية يف أثر مساء كايت من الليل فلما 

ل أصبح من ايصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اهلل ورسوله أعلم قال قا
عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطريا بفضل اهلل ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من 

  .قال مطريا بنوء كذا أو يوء كذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب

أخربيا من ال أهتم أخربين خالد بن رباح عن املطلب بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا  
لسماء أو رعدت عرف ذلك يف وجهه فإذا أمطرت سرى ذلك عنه  قال األصم  مسعت الربيع برقت ا

بن سليمان يقول كان الشافعي رضي اهلل عنه إذا قال أخربين من ال أهتم يريد به إبراهيم بن أيب حيىي الذا 
  .قال أخربين الثقة يريد به حيىي بن حسان

يه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان النيب صلى اهلل عليه أخربيا من ال أهتم قال قال بن شريح عن أب 
وسلم إذا أبصريا شيئا يف السماء تعين السحاب ترك عمله واستقبله قال اللهم إين أعوذ بك من شر ما 

  .فيه فإن كشفه اهلل محد اهلل وان مطرت قال اللهم سقيا يافعا

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ما هبت ريح أخربيا من ال أهتم أخربيا العالء بن راشد عن عكرمة  
قط إال جثا النيب صلى اهلل عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا اللهم 

اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا قال ابن عباس يف كتاب اهلل فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا وأرسلنا عليهم 
  .لرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشراتالريح العقيم وقال وأرسلنا ا

أخربيا من ال أهتم قال أخربين صفوان بن سليم قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تسبوا الريح  
  .وعوذوا باهلل من شرها

أخربيا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال أخذت الناس ريح بطريق  
ج فاشتدت فقال عمر ملن حوله ما بلغكم يف الريح فلم يرجعوا إليه بشيء فبلغين الذي مكة وعمر حا

سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحثثت راحليت حىت أدركت عمر وكنت يف مؤخر الناس فقلت يا أمري 
املؤمنني أخربت أيك سألت عن الريح وإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول الريح من روح 

  .هلل تأيت بالرمحة وبالعذاب فال تسبوها واسألوا اهلل من خريها وعوذوا باهلل من شرهاا



أخربيا من ال أهتم حدثين سليم بن عبد اهلل عن ابن عومير األسلمي عن عروة بن الزبري قال إذا رأى  
  .أحدكم الربق أو الودق فال يشر إليه وليصف ولينعت

أيب عمرو عن املطلب بن حنطب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  أخربيا من ال أهتم حدثين عمرو بن 
  .ما من ساعة من ليل وال هنار إال والسماء متطر فيها يصرفه اهلل حيث يشاء

أخربيا من ال أهتم عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح النيب صلى اهلل  
وجه األرض بقعة إال وقد مطرت هذه لليلة وأخربيا من ال أهتم عن سهيل  عليه وسلم عليهم قال ما على

بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس السنة بأن ال متطروا 
  .ولكن السنة أن متطروا مث متطروا مث ال تنبت األرض شيئا

عن األسود عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب صلى  أخربيا من ال أهتم حدثين إسحاق بن عبد اهلل 
  .اهلل عليه وسلم قال املدينة بني عيين السماء عني بالشام وعني باليمن وهي أقل األرض مطرا

أخربيا من ال أهتم أخربين يزيد أو يوفل بن عبد اهلل اهلامشي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أسكنت  
  .عيين السماء يعين املدينة عني بالشام وعني باليمن أقل األرض مطرا وهي بني

أخربيا من ال أهتم أخربين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم قال يوشك أن متطر املدينة مطرا ال يكن أهلها البيوت وال يكنهم إال مظال الشعر
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ين من ال أهتم أخربين صفوان بن سليم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يصيب أهل املدينة مطرا أخرب  

  .ال يكن أهلها بيت من مدر

أخربيا من ال أهتم أخربين حممد بن زيد بن املهاجر عن صاحل بن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه أن  
  .جند يف الكتب أن السيول ستعظم يف آخر الزمانكعبا تال له وهو يعمل وتدا مبكة أشد وأوثق فإيا 

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن املسيب عن أبيه عن جده قال جاء مكة مرة  
  .سيل طبق ما بني اجلبلني



أخربيا من ال أهتم حدثين يويس بن جبري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد اهلل بن  
  .أبيه قال توشك املدينة أن يصيبها مطر بعني ليلة ال يكن أهلها بيت من مدرسالم عن 

أخربيا من ال أهتم أخربيا عبد اهلل بن عبيد عن حممد بن عمرو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يصرت  
  .بالصبا وكايت عذابا على من كان قبلي

عمرو عن قيس بن السكن عن عبد اهلل بن  أخربيا إبراهيم بن حممد أخربيا سليمان عن املنهال بن 
مسعود رضي اهلل عنه قال إن اهلل يرسل الرياح فتحمل املاء من السماء مث متر يف السحاب حىت تدر كما 

  .تدر اللقحة مث متطر
  
 ومن كتاب الصوم والصالة والعيدين واالستسقاء وغريها  

ث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب احلدي 
يعين أهنما أصبحتا صائمتني فأهدي هلما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنيب  .النيب صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم فقال صوما يوما مكايه قال ابن جريج فقلت له أمسعته من عروة بن الزبري فقال ال 
  .ن أو رجل من جلساء عبد امللك بن مروانإمنا أخربييه رجل بباب عبد امللك ابن مروا

أخربيا سفيان بن عيينة عن طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهلل عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة  
أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت إيا خبأيا لك حيسا 

  .ربيهفقال أما إين كنت أريد الصوم ولكن ق

أخربيا سفيان عن ابن أيب لبيد قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول قدم معاوية بن أيب سفيان  
املدينة فينا هو على املنرب إذ قال يا كثري بن الصلت اذهب إىل عائشة فسلها عن صالة رسول اهلل صلى 

بن عباس عبد اهلل بن احلارث بن اهلل عليه وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه إىل عائشة وبعث ا
 :يوفل معنا فأتى عائشة فقالت له اذهب فسل أم سلمة فذهبت معه إىل أم سلمة فسأهلا فقالت أم سلمة

دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتني مل أكن أراه 
ة مل أكن أراك تصليها قال إين كنت أصلي يصليهما قالت أم سلمة فقلت يا رسول اهلل لقد صليت صال

  .ركعتني بعد الظهر وإيه قدم علي وفد بين متيم أو صدقة فشغلوين عنهما فهما هاتان الركعتان



أخربيا سفيان عن أيوب السختياين عن يافع عن ابن عمران عمر رضي اهلل عنه يذر أن يعتكف يف  
  .أن يعتكف يف اإلسالماجلاهلية فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمره 

أخربيا عبد العزيز بن حممد الداوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صام يف سفره إىل مكة عام الفتح يف شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا 

اء فوضعه على يده وأمر من بني يديه أن حيبسوا فقيل له إن الناس صاموا حني صمت فدعا بإياء فيه م
فلما حبسوا وحلقه من وراءه رفع اإلياء إىل فيه فشرب ويف حديثهما أو حديث أحدمها وذلك بعد 

  .العصر

أخربيا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال خرج  
املدينة حىت كان بكراع الغميم وهو صائم مث رفع إياء فوضعه على يده النيب صلى اهلل عليه وسلم من 

  .وهو على الرحل فحبس من بني يديه وأدركه من وراءه مث شرب والناس ينظرون

أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح أن  
يفطر اإليسان يف صيام التطوع ويضرب لذلك أمثاال رجل طاف سبعا ابن عباس كان ال يرى بأسا أن 

  .ومل يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ومل يصل أخرى فله أجر ما احتسب

أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس ال يرى باإلفطار يف  
  .صيام التطوع بأسا

يد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أيه كان ال يرى باإلفطار يف أخربيا مسلم وعبد اجمل 
  .صيام التطوع بأسا
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أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن عطاء عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه أيه كان يأيت أهله حني   

فيقول ألصومن هذا اليوم فيصوفه وإن كان  ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء فيجده أو ال جيده



مفطرا وبلغ ذلك احلني وهو مفطر قال ابن جريج أخربيا عطاء وبلغنا أيه كان يفعل مثل ذلك حني 
  .يصبح مفطرا حىت الضحى أو بعال ولعله أن يكون وجد غداء ومل جيده

با موىل ابن عباس أخربه أيه أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج أخربين عتبة بن حممد بن احلارث أن كري 
رأى معاوية صلى العشاء مث أوتر بركعة واحدة ومل يزد عليها فأخرب ابن عباس فقال أصاب أي بين ليس 

  .أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو مخس أو سبع إىل أكثر من ذلك الوتر ما شاء

يزيد أن رجال سأل عبد الرمحن  أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن 
التيمي عن صالة طلحة فقال إن شئت أخربتك عن صالة عثمان قال قلت ألغلنب الليلة على املقام 

فقمت فإذا برجل يزمحين متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود 
  .هاالقرآن حىت إذا قلت هنا هو أدى الفجر فأوتر بركعة مل يصل غري

  
 ومن كتاب الزكاة من أوله إال ما كان معادا  

أخربيا سفيان بن عيينة مسعت جامع بن أيب راشد وعبد امللك بن أعني مسعا أبا وائل خيرب عن عبد اهلل  
بن مسعود رضي اهلل عنه يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ما من رجل ال يؤدي زكاة 

لقيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حىت يطوقه يف عنقه مث قرأ علينا رسول اهلل ماله إال مثل له يوم ا
  .صلى اهلل عليه وسلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أيه كان يقول من  
  .يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حىت ميكنه يقول أيا كنزككان له مال مل يؤد زكاته مثل له 

أخربيا ابن عيينة عن ابن عجالن عن يافع أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان يقول كل مال تؤدي  
  .زكاته فليس بكنز وإن كان مدفويا وكل مال ال تؤدي زكاته فهو كنز وإن مل يكن مدفويا

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة املازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري  أخربيا مالك عن حممد بن 
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخس ذود صدقة

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال أخربين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهلل  
  .صدقةكان ليس فيما دون مخس ذود 



أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهلل صلى  
  .اهلل عليه وسلم ليس فيما دون مخس ذود صدقة

أخربيا القاسم بن عبد اهلل عن املثىن بن أيس أو ابن فالن أو ابن فالن ابن أيس الشافعي يشك عن أيس  
تركت الغنم وغريها وكرهها الناس بسم اهلل الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت قال هذه الصدقة مث 

فرضها صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني اليت أمر اهلل هبا فمن سئلها على وجهها من املؤمنني فليعطها 
غت مخسا ومن سئل فوقها فال يعطه يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة فإذا بل

وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض أيثى فإن مل يكن فيها بنت خماض فابن لبون ذكر فإذا 
بلغت ستا وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها ابنة لبون أيثى فإذا بلغت ستا وأربعني إىل ستني ففيها حقة 

غت ستا وسبعني إىل تسعني طروقة اجلمل فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة فإذا بل
ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل فإذا زادت على 

عشرين ومائة ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة وأن بني أسنان اإلبل يف فريضة الصدقة 
ة وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة وجيعل فمن بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذع

معها شاتني إن استيسرتا عليه أو عشرين درمها فإذا بلغت عليه احلقة وليست عنده حقة وعنده جذعة 
  .فإهنا تقبل منه اجلذعة ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني
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عبد اهلل بن أيس عن أيس بن مالك رضي اهلل أخربين عدد ثقات كلهم عن محاد بن سلمة عن مثامة بن   

عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثل معىن هذا ال خيالفه إال أين أحفظ فيه وال يعطي شاتني أو عشرين 
درمها ال أحفظ إن استيسرتا عليه قال واحسب من حديث محاد عن أيس أيه قال دفع إيل أبو بكر 

  .عليه وسلم وذكر هذا املعىن كما وصفتكتاب الصدقة عن رسول اهلل صلى اهلل 

أخربين مسلم عن ابن جريج قال قال يل ابن طاوس عند أيب كتاب من العقول يزل به الوحي وما فرض  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإمنا يزل به الوحي



مر رضي اهلل عنهما أن هذا كتاب أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع عن عبد اهلل بن ع 
الصدقة فيه يف كل أربع وعشرين من اإلبل فدوهنا الغنم يف كل مخس شاة وفيما فوق ذلك إىل مخس 
وثالثني بنت خماض فإن مل يكن بنت خماض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إىل مخس وأربعني بنت 

ذلك إىل مخس وسبعني جذعة وفيما فوق لبون وفيما فوق ذلك إىل ستني حقة طروقة الفحل وفيما فوق 
ذلك إىل تسعني ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إىل عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك 

ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة ويف سائمة الغنم إذا كايت أربعني إىل أن تبلغ عشرين 
فيما فوق ذلك إىل ثالمثائة ثالث شياه فما زاد على ذلك ومائة شاة وفيما فوق ذلك إىل مائتني شاتان و

ففي كل مائة شاة وال خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء املصدق وال جيمع بني 
مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية ويف 

غت رقة أحدهم مخس أواق هذه يسخة كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه اليت الرقة ربع العشر إذا بل
  .كان يأخذ عليها قال الشافعي رضي اهلل عنه وهبذا كله يأخذ

أخربيا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه عن  
بن عمر بينه وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ال أدري أدخل ا

سفيان بن حسني أم ال يف صدقة اإلبل مثل هذا املعىن ال خيالفه وال أعلمه بل ال أشك إن شاء اهلل إال 
  .حدث جبميع احلديث يف صدقة الغنم واخللطاء والرقة هكذا إال أين ال أحفظ إال اإلبل يف حديثه

يينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال مل يأمرين أخربيا سفيان بن ع 
  .فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم بشيء قال الشافعي رضي اهلل عنه والوقص ما مل يبلغ الفريضة

أخربيا مالك عن محيد بن قيس عن طاوس اليماين أن معاذ بن جبل أخذ من ثالثني بقرة تبيعا ومن  
بقرة مسنة وأتى مبا دون ذلك فأىب أن يأخذ منه شيئا وقال مل أمسع من رسول اهلل صلى اهلل عليه  أربعني

  .وسلم فيه شيئا حىت ألقاه فاسأله فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل

ه استعمل أبا سفيان بن أخربيا سفيان بن عيينة أخربيا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر رضي اهلل تعاىل عن 
عبد اهلل على الطائف وخمالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ومل يأخذ بالغذاء منهم قالوا له إن 

كنت معتدا علينا بالغذي فخفه منا فأمسك حىت لقي عمر رضي اهلل عنه فقال له أعلم أهنم يزعمون أيك 
عمر فاعتد عليهم بالغذي حىت بالسخلة يروح هبا تظلمهم تعتد عليهم بالغذي وال تأخذه منهم فقال له 



الراعي على يده وقل هلم ال آخذ منكم الربا وال املاخض وال ذات الدر وال الشاة األكولة وال فحل 
  .الغنم وخذ منهم العناق واجلذعة والثنية فذلك عدل بني غذي املال وخياره

بن أيب سفيان عن رجل مساه ابن سعر إن شاء أخربيا إبراهيم بن حممد عن إمساعيل بن أمية عن عمرو  
اهلل عن سعر أخي بين عدي قال جاءين رجالن فقاال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعثنا يصدق 
أموال الناس قال فأخرجت ماخضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقاال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .تهما شاة من وسط الغنم فأخذاهاوسلم هنايا أن يأخذ الشاة احلبلى قال فأعطي

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر قال ال جتب يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول 

أخربيا مالك عن عمرو بن حسني عن عائشة ابن قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان  
زكاة فإن قلت يعم أخذ من رضي اهلل عنه أقبض منه عطائي سألين هل عندك من مال وجبت فيه ال

  .عطائي زكاة ذلك املال وإن قلت ال دفع إيل عطائي
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أخربيا مالك بن أيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع رضي اهلل عنه أن رسول اهلل   

  .ه إياهصلى اهلل عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرين أن أقضي

أخربيا مالك بن أيس وسفيان بن عيينة كالمها عن عبد اهلل بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن  
مالك عن أيب هريرة رضي اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس على املسلم يف عبده وال يف 

بن يسار عن عراك بن  فرسه صدقة أخربين ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان
أخربيا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن  .مالك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله

  .عراك بن مالك عن أيب هريرة مثله موقوفا على أيب هريرة

يل أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار قال سألت سعيد بن املسيب عن صدقة الرباذين فقال وهل يف اخل 
  .صدقة



أخربيا أيس بن عياض عن احلرث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن أبيه عن سعد بن أيب ذباب قال  
قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأسلمت مث قلت يا رسول اهلل اجعل لقومي ما أسلموا عليه 

لين أبو بكر مث عمر قال من أمواهلم ففعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واستعملين عليهم مث استعم
وكان سعد من أهل السراة قال فكلمت قومي يف العسل فقلت مللهم زكوه فإيه ال خري يف مثرة ال تزكى 
فقالوا كم قال فقلت العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأخربته مبا كان 

  .قال فقبضه عمر فباعه مث جعل مثنه يف صدقات املسلمني

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ابتغوا يف  
  .مال اليتيم أو يف مال اليتامى ال تذهبها أو ال تستأصلها الصدقة

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال كايت عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم تليين  
  .وأخوين يل ييمني يف حجرها فكايت خترج من أموالنا الزكاةأيا 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرض زكاة  
  .الفطر على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد وذكر وأيثى من املسلمني

عفر بن حممد عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرض زكاة أخربيا إبراهيم بن حممد عن ج 
  .الفطر على احلر والعبد والذكر واأليثى ممن متويون

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهلل بن سعد أيه مسع أبا سعيد اخلدري يقول كنا  
  .ر أو صاعا من زبيبخنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من مت

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرض زكاة  
  .الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر أو صاعا من شعري

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهلل بن سعد بن أيب سرح أيه مسع أبا سعيد اخلدري  
ول كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو يق

  .صاعا من أقط

أخربيا أيس بن عياض عن داود بن قيس أيه مسع عياض بن عبد اهلل بن سعد يقول أن أبا سعيد اخلدري  
ا من زبيب أو صاعا من أقط قال كنا خنرج يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم صاعا من طعام أو صاع

أو صاعا من متر أو صاعا من شعري فلم يزل خنرجه كذلك حىت قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب 



الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إين أري مدين من مسراء الشام تعدل صاعا من متر فأخذ الناس 
عادة األساييد ألهنا بلفظ آخر وفيها بذلك قال األصم وإمنا أخرجت هذه األخبار كلها وإن كايت م

  .زيادة ويقصان

أخربيا أيس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أيه سأل سامل بن عبد اهلل عن الزكاة فقال أعطها أيت  
  .فقلت أمل يكن ابن عمر يقول ادفعها إىل السلطان قال بلى ولكين ال أرى أن تدفعها إىل السلطان

عبد اهلل بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر  أخربيا مالك عن يافع أن 
  .بيومني أو ثالثة

أخربيا مالك كن يافع أن عبد اهلل بن عمر كان ال خيرج يف زكاة الفطر إال التمر إال مرة واحدة فإيه  
  .أخرج شعريا

ازين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أخربيا مالك عن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة امل 
  .رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة

   
 

 2547 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي عن أبيه أيه قال مسعت أبا سعيد اخلمري يقول قال رسول اهلل ليس   

  .فيما دون مخسة أوسق صدقة

ربيا عبد اهلل بن يافع عن حممد بن صاحل التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عتاب بن أخ 
أسيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف زكاة الكرم خيرص كما خيرص النخل مث توىل زكاته 

من خيرص زبيبا كما تؤدي زكاة النخل مترا وبإسناده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث 
  .على الناس كرومهم ومثارهم

أخربيا سفيان بن عيينة قال مسعت عمرو بن حيىي املازين حيدث عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل  
  .عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة



هلل عليه وسلم قال ليهود خيرب أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى ا 
حني افتتح خيرب أقركم ما أقركم اهلل على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
  .وسلم يبعث عبد اهلل بن رواحة فيخرص عليهم مث يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكايوا يأخذويه

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث عبد  أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 
  .اهلل بن رواحة فيخرص بينه وبني يهود

أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول صدقة الثمار  
ى والزروع ما كان خنال أو كرما أو زرعا أو شعريا أو سلتا فما كان منه بعال أو يسقى بنهر أو يسق

بالعني أو عشريا باملطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنصح ففيه يصف العشر 
  .يف عشرين واحد

أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أيه قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهلل  
  .ليس فيما دون مخس أواق صدقة

  .حيىي املازين هبذا احلديث أخربيا سفيان حدثنا عمرو بن 

أخربيا مالك عن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري يف اهلل  
  .عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة

ضي اهلل عنها أهنا كايت تلي بنات أخيها أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ر 
  .يتامى يف حجرها هلن احللي فال خترج منه الزكاة

أخربيا عبد اهلل بن مؤمل عن ابن أيب مليكة أن عائشة رضي اهلل عنها كايت حتلي بنات أخيها بالذهب  
  .وكايت ال خترج زكاته

  .يه الذهب مث ال خيرج منه الزكاةأخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان حيلي بناته وجوار 

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار مسعت رجال يسأل جابر بن عبد اهلل عن احللي أفيه الزكاة فقال جابر  
  .ال فقال ون كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثري

عنرب زكاة إمنا أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي اهلل عنه أيه قال ليس يف ال 
  .هو شيء دسوه البحر



أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أيه سئل عن العنرب فقال إن كان فيه شيء ففيه  
  .اخلمس

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  
  .وسلم قال يف الركاز اخلمسرضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه 

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف الركاز  
  .اخلمس

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف الركاز  
  .اخلمس

ر ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب أخربيا سفيان عن داود بن سابو 
صلى اهلل عليه وسلم قال يف كنز وجده رجل يف خربة جاهلية إن وجدته يف قرية مسكوية أو يف سبيل 

  .ميتاء فعرفه وإن وجدته يف خربة جاهلية أو يف قرية غري مسكوية ففيه ويف الركاز اخلمس

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال جاء رجل إىل علي رضي اهلل أخربيا سفيان بن عيينة قال  
عنه فقال إين وجدت ألفا ومخسمائة درهم يف خربة بالسواد فقال علي رضي اهلل عنه أما ألقضني فيها 
قضاء بينا إن كنت وجدهتا يف قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي أهل تلك القرية وإن كنت وجدهتا 

  .تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أمخاسه ولنا اخلمس مث اخلمس لكيف قرية ليس 
   
 

 2548 :صفحة 
 
أخربيا سفيان حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد اهلل بن أيب سلمة عن أيب عمرو بن مخاس أن أباه قال   

اتك مررت بابن اخلطاب رضي اهلل عنه وعلى عنقي آدمة أمحلها فقال عمر رضي اهلل عنه أال تؤدي زك
يا مخاس فقلت يا أمري املؤمنني ما يل غري هذه اليت على ظهري واهبة يف القرظ فقال ذاك مال فضع قال 

  .فوضعتها بني يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة

  .أخربيا سفيان بن عيينة حدثنا ابن عجالن عن أيب الزياد عن أيب عمرو بن مخاس عن أبيه مثله 



أخربيا الثقة عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه قال ليس يف العرض زكاة  
  .إال أن يراد به التجارة

أخربيا مالك بن أيس عن حيىي بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ايظر  
التجارات من كل أربعني دينارا دينارا فما يقص من مر بك من املسلمني فخذ مما ظهر من أمواهلم من 

  .فبحسابه حىت يبلغ عشرين دينارا فإن يقصت ثلث دينار فدعها وال تأخذ منها شيئا

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه كان يقول هذا  
  .والكم فتؤدون منها الزكاةشهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حىت حتصل أم

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب  
صلى اهلل عليه وسلم أهنا قالت مر علي عمر بن اخلطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافال ذات 

ل عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ال ضرع فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقا
  .تفتنوا الناس ال تأخذوا حزرات املسلمني يكبوا عن الطعام

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أيه قال أخربين رجالن من أشجع أن حممد  
 يقود إليه شاة فيها بن مسلمة األيصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب املال أخرج إيل صدقة مالك فال

  .وفاء من حقه إال قبلها

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار قال مسعت عبد اهلل بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو املال  
  .الذي ال تؤدى منه الزكاة

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة أيه كان يقول من كان له مال  
  . يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حىت ميكنه يقول أيا كنزكمل

أخربيا سفيان عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم إذا أتاكم املصدق فال يفارقنكم إال عن رضا

ن الزهري عن عروة بن الزبري عن أيب محيد الساعدي رضي اهلل عنه قال استعمل النيب أخربيا سفيان ع 
صلى اهلل عليه وسلم رجال من األسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهلي 

فيقول هذا لكم  يل فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم على املنرب فقال ما بال العامل يبعثه على بعض أعمالنا
والذي يفسي بيده ال يأخذ منها  ?وهذا يل فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم ال



شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر مث رفع 
  .اللهم هل بلغتيديه حىت رأينا عفرة إبطيه مث قال اللهم هل بلغت 

أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب محيد الساعدي رضي اهلل عنه قال بصر عيين  
  .ومسع أذين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت يعين مثله

 عنها أن أخربيا حممد بن عثمان بن صفوان اجلمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال ختالط الصدقة ماال إال أهلكته

أخربيا مالك بن أيس عن زيد بن أسلم عن أبيه أيه قال لعمر بن اخلطاب إن يف هذا الظهر ياقة عمياء  
  .فقال أمن يعم اجلزية أم من يعم الصدقة فقال أسلم من يعم اجلزية قال إن عليها مبسم اجلزية

أخربيا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبادة بن الصامت  
على الصدقة فقال اتق يا أبا الوليد ال تأت يوم القيامة ببعري حتمله على رقبتك له رغاء وبقرة هلا خوار 

 صلى اهلل عليه وسلم والذي يفسي وشاة تيعر هلا ثؤاج فقال يا رسول اهلل وإن ذا لكذا فقال رسول اهلل
  .بيده إال من رحم اهلل قال والذي بعثك باحلق ال أعمل على اثنني أبدا

   
 

 2549 :صفحة 
 
أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن عجالن عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال مسعت أبا   

ا من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب وال القاسم صلى اهلل عليه وسلم يقول والذي يفسي بيده م
يقبل اهلل إال طيبا وال يصعد إىل السماء إال طيبا إال كأمنا يضعها يف يد الرمحن فريبيها له كما يريب 

أحدكم فلوه حىت إن اللقمة لتأيت يوم القيامة وإهنا ملثل اجلبل العظيم مث قرأ  أن اهلل هو يقبل التوبة عن 
  .عباده ويأخذ الصدقات

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم مثل املنفق والبخيل كمثل رجلني عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إىل تراقيهما فإذا أراد 



ا أراد البخيل أن ينفق قلصت املنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حىت جتن بنايه وتعفو أثره وإذ
  .ولزمت كل حلقة موضعها حىت تأخذ بعنقه أو ترقويه فهو يوسعها وال تتسع

أخربيا سفيان عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم مثله إال أيه قال فهو يوسعها وال تتوسع

عن أبيه عن أمه أمساء بنت أيب بكر قالت أتتين أمي راغبة يف عهد  أخربيا سفيان عن هشام بن عروة 
  .قال يعم ?قريش فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصلها

  
 ومن كتاب إباحة الطالق  

أخربيا مالك عن مالك عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه طلق امرأئه وهي حائض يف زمان رسول اهلل  
عم فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال مره فلرياجعها مث  صلى اهلل عليه وسلم قال

ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن ميس فتلك العدة اليت 
  .أمر اهلل أن يطلق هلا النساء

الرمحن بن أمين موىل عزة أخربيا مسلم وسعيد بن سامل عن ابن جريج أخربين أبو الزبري أيه مسع عبد  
يسأل عبد اهلل بن عمر وأبو الزبري يسمع فقال كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر 

طلق عبد اهلل بن عمر امرأته حائضا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم مره فلرياجعها فإذا طهرت فليطلق أو 
يب إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن  أو لقبل ليمسك قال ابن عمر وقال اهلل عز وجل  يا أيها الن

  .عدهتن  الشافعي شك  

  .أخربيا مسلم وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن جماهد أيه كان يقرأها كذلك 

أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس بن بكري  
ل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاءه يستفيت فسأل أبا هريرة وعبد قال طلق رجل امرأته ثالثا قب

اهلل بن عباس فقاال ال يرى أن تنكحها حىت تزوج زوجا غريك فقال إمنا كان طالقي إياها واحدة قال 
  .ابن عباس إيك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

ألشج عن يعمان بن أيب عياش الزرقي عن أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل بن ا 
عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن 



ميسها قال عطاء بن يسار فقلت إمنا طالق البكر واحدة فقال عبد اهلل بن عمرو إمنا أيت قاص الواحدة 
  .تبينها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه

  
 ومن كتاب الصيام الكبري  

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم قال الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم 

  .فأكملوا العدة ثالثني

حممد الدراوردي عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت أخربيا عبد العزيز بن  
حسني أن رجال شهد عند علي رضي اهلل عنه على رؤية هالل رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس 
أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان  قال الشافعي  بعد ال 

  .إال شاهدان جيوز على رمضان

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب أفطر يف رمضان يف يوم يف  
غيم ورأى أيه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمري املؤمنني قد طلعت الشمس فقال عمر 

  .بن اخلطاب اخلطب يسري

بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا مالك عن أيب حازم بن دينار عن سهل  
  .عليه وسلم قال ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عمر وعثمان كايا يصليان املغرب  
  .حني ينظران إىل الليل األسود مث يفطران بعد الصالة وذلك يف رمضان
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  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان حيتجم وهو صائم مث ترك ذلك  

أخربيا الربيع قال قال الشافعي رضي اهلل عنه ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء  
  .فال قضاء عليه



  .وهبذا اإلسناد أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 

خربيا مالك عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر عن أيب يويس موىل عائشة رضي اهلل عنها أن رجال أ 
قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي تسمع إين أصبح جنبا وأيا أريد الصيام فقال رسول اهلل صلى 

قال الرجل إيك لست اهلل عليه وسلم وأيا أصبح جنبا وأيا أريد الصيام فأغتسل مث أصوم ذلك اليوم ف
مثلنا قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذيبك وما تأخر فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال واهلل إين 

  .ألرجو أن أكون أخشاكم هلل أعلمكم مبا أتقي

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .اجه وهو صائم مث تضحكليقبل بعض أزو

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها  
  .للشيخ وكرهها للشاب

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رجال أفطر يف شهر رمضان  
ق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا فقال فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعت

إين ال أجد فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعرق متر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول اهلل 
ما أحد أحوج مين فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت ثناياه مث قال كله  قال الشافعي 

  .فطره جبماع  رضي اهلل عنه وكان 

أخربيا مالك عن عطاء اخلراساين عن سعيد بن املسيب قال أتى أعرايب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم ينتف شعره ويضرب حنره ويقول هلك إال بعد فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما ذاك قال 

ه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة أصبت أهلي يف رمضان وأيا صائم فقال له رسول اهلل صلى اهلل علي
قال ال قال فهل تستطيع أن هتدي بدية قال ال قال فاجلس فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعرق 
متر فقال خذ هذا فتصدق به قال ما أحد أحوج مين قال فكله وصم يوما مكان ما أصبت قال عطاء 

  .عا إىل عشرينفسألت سعيدا كم يف ذلك العرق قال ما بني مخسة عشر صا

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن محزة بن عمرو األسلمي قال يا  
رسول اهلل أصوم يف السفر وكان كثري الصيام فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن شئت فصم وإن 

  .شئت فافطر



هلل عنه قال سافريا مع رسول اهلل صلى اهلل أخربيا مالك عن محيد الطويل عن أيس بن مالك رضي ا 
  .عليه وسلم يف رمضان فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم

أخربيا سفيان عن طلحة بن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالت دخل علي  
  .ا إين كنت أريد الصوم ولكن قربيهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت إيا خبأيا لك حيسا فقال أم

  
 ومن كتاب املناسك  

أخربيا ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن  
فقالوا  ?النيب صلى اهلل عليه وسلم قفل فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا هلا من حمفة فقالت يا املسلمون من القوم قال ر
  .رسول اهلل أهلذا حج فقال يعم ولك أجر

أخربيا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول  
ذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذت اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بامرأة وهي يف حمفتها فقيل هلا ه
  .بعضدي صيب كان معها فقالت أهلذا حج قال يعم ولك أبر

أخربيا سعيد بن سامل عن مالك بن مغول عن أيب السفر قال قال ابن عباس أيها الناس امسعوين ما  
وإن عتق قبل  تقولون وافهموا ما أقول لكم أميا مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه

  .أن ميوت فليحجج وأميا غالم حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته وإن بلغ فليحجج

أخربيا ابن عيينة قال مسعت الزهري حيدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم  
أيب شيخا كبريا ال  سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت إن فريضة اهلل يف احلج على عباده أدركت

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يعم قال  .يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه
  .سفيان هكذا حفظته من الزهري
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أخربيا عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله وزاد فيه   
  .ل اهلل فهل ينفعه ذلك قال يعم كما لو كان عليه دين فقضيته يفعهفقالت يا رسو

أخربيا مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه 

صلى اهلل عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر فقالت يا رسول اهلل إن  فجعل رسول اهلل
 ?فريضة اهلل يف احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه

  .قال يعم وذلك يف حجة الوداع

ن بن يسار عن ابن عباس عن أخربيا مسلم بن خالد الزجني عن ابن جريج قال ابن شهاب حدثين سليما 
الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أيب قد أدركته فريضة اهلل 

  .يف احلج وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه قال فحجي عنه

ث املخزومي عن زيد بن أخربيا عمرو بن أيب سلمة عن عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن احلر 
علي بن حسني عن أبيه عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم قال وكل مىن منحر مث جاءته امرأة من خثعم فقالت أن أيب شيخ قد أفند وأدركته 
  .قال يعم ?زى عنه أن أؤديها عنهفريضة اهلل على عباده يف احلج وال يستطيع أداءها فهل جي

أخربيا سعيد بن سامل عن حنظلة قال مسعت طاوسا يقول أتت النيب صلى اهلل عليه وسلم امرأة فقالت  
  .أن أمي ماتت وعليها حج فقال حجي عن أمك

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يقول لبيك عن فالن فقال  
  .يب صلى اهلل عليه وسلم إن كنت حججت فلب عنه وإال فاحججالن

أخربيا سعيد بن سامل عن إبراهيم بن يزيد عن حممد بن عباد بن جعفر قال قعديا إىل عبد اهلل بن عمر  
فسمعته يقول سأل رجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ما احلاج قال الشعث التفل فقام آخر 

ي احلج أفضل قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول اهلل ما السبيل قال زاد فقال يا رسول اهلل أ
  .وراحلة

أخربيا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن أيب أوىف صاحب  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال سألته عن الرجل مل حيج أيستقرض للحج قال ال



لم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجال سأله فقال أواجر يفسي من أخربيا مس 
هؤالء القوم فايسك معهم املناسك إىل أجر فقال ابن عباس يعم أولئك هلم يصيب مما كسبوا واهلل سريع 

  .احلساب

ول لبيك أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يق 
عن فالن فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم إن كنت حججت فلب عنه وإال فاحجج عن يفسك مث 

  .احجج عنه

أخربيا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة قال مسع ابن عباس رجال يقول لبيك عن شربمة فقال ابن عباس  
حجج عن يفسك مث قال ال قال فا ?وما شربمة قال فذكر ترابة له فقال له أحججت عن يفسك

  .احجج عن شربمة

  .أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أهنما قاال احلجة الواجبة من رأس املال 

أخربيا مسلم بن خالد وغريه عن ابن جريج قال أخربين عطاء أيه مسع جابر بن عبد اهلل قال قدم علي  
قال مبا أهل به النيب صلى  ?وسلم مب أهللت يا عليرضي عنه من سعايته فقال له النيب صلى اهلل عليه 

  .اهلل عليه وسلم قال فاهد وامكث حراما كما أيت قال فأهدى له علي هديا

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر وهو حيدث عن حجة النيب صلى اهلل  
ذا كنا بالبيداء فنظرت مد بصري من بني عليه وسلم قال خرجنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت إ

راكب وراجل بني يديه وعن ميينه وعن مشاله ومن ورائه كلهم يريد أن يأمت به يلتمس أن يقول كما 
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ينوي إال احلج وال يعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند املروة قال 

لل وليجعلها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت أيها الناس من مل يكن معه هدي فليح
  .فحل من مل يكن معه هدي
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أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرمحن عن صفية بنت شيبة عن أمساء بنت   
لنيب صلى اهلل عليه وسلم أيب بكر رضي اهلل عنهم قالت خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ا

من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن مل يكن معه هدي فليحلل ومل يكن معي هدي فحللت 
  .وكان مع الزبري هدي فلم حيلل

أخربيا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت خرجنا مع النيب صلى اهلل  
قعدة ال يرى إال احلج فلما كنا بسرف أو قريبا منها أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم خلمس بقني من ذي ال

عليه وسلم من مل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة فلما كنا مبىن أتيت بلحك بقر فقلت ما هذا ذبح 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن يسائه قال حيىي فحدثت به القاسم بن حممد فقال جاءتك واهلل 

  .جههباحلديث على و

  .أخربيا مالك عن حيىي عن عمرة والقاسم مبثل حديث سفيان ال خيالف معناه 

أخربيا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت خرجنا مع  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة ال يرى إال احلج حىت إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت 

علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيا أبكي فقال مالك أيفست قلت يعم فقال إن هذا أمر فدخل 
كتبه اهلل على بنات آدم فاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت قال وضحى رسول اهلل صلى 

  .اهلل عليه وسلم عن يسائه البقر

بن حجري مسعوا طاوسا يقول خرج رسول  أخربيا سفيان حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املدينة ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء وهو بني الصفا واملروة فأمر 

أصحابه من كان منهم أهل ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما 
يي فليس يل حمل دون حمل هديي فقام إليه استدبرت ملا سقت اهلدي ولكن لبدت رأسي وسقت هد

سراقة بن مالك فقال يا رسول اهلل اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم 
قال بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال ودخل علي رضي اهلل عنه من اليمن  ?لألبد

فقال أحدمها عن طاوس إهالل النيب صلى اهلل عليه  ? أهللتفقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم مب
  .وسلم وقال اآلخر لبيك حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم



أخربيا مالك عن أيب حازم عن سهل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوج امرأة  
  .بسورة من القرآن

ال سأل ابن عباس فقال أواجر يفسي من هؤالء أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رج 
فقال ابن عباس يعم أولئك هلم يصيب مما كسبوا واهلل  ?القوم فايسك معهم املناسك هل جيزي عين

  .سريع احلساب

أخربيا القداح عن سفيان الثوري عن زيد بن جبري قال إين لعند عبد اهلل بن عمر وسئل عن هذا فقال  
  .س أن يقضي يذره يعين ملن كان عليه احلج ويذر حجاهذا حجة اإلسالم فليلتم

أخربيا الشافعي قال قال سعيد بن سامل واحتج بأن سفيان الثوري أخربه عن معاوية بن إسحاق عن أيب  
  .صاحل احلنفي أن رسول اهلل قال احلج جهاد والعمرة تطوع

يقول أخربين عبد الرمحن بن أيب  أخربيا ابن عيينة أيه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت عمرو بن أوس 
بكر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي اهلل عنها فيعمرها من 

  .التنعيم

أخربيا ابن عيينة عن إمساعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن خالد عن حمرش الكعيب  
  .رج من اجلعراية ليال فاعتمر وأصبح هبا كبائتأن النيب صلى اهلل عليه وسلم خ

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج هذا احلديث هبذا اإلسناد قال ابن جريج هو حمرش قال الشافعي  
  .رضي اهلل عنه وأصاب ابن جريج ألن ولده عنديا بنو حمرش

ائشة طوافك بالبيت وبني أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لع 
  .الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
مثله ورمبا قال سفيان عن عطاء عن عائشة رضي اهلل عنها ورمبا قال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

  .هلل عنهالعائشة رضي ا

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب حسني عن بعض ولد أيس بن مالك قال كنا مع أيس بن مالك مبكة فكان  
  .إذا محم رأسه خرج فاعتمر



أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال يف كل شهر  
  .عمرة
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نة عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن عائشة رضي اهلل عنها اعتمرت يف سنة مرتني أخربيا ابن عيي  

  .مرة من ذي احلليفة ومرة من اجلحفة

أخربيا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن القاسم بن حممد أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  
قال سبحان اهلل أم املؤمنني اعتمرت يف سنة مرتني قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد 

  .فاستحييت

أخربيا أيس عن موسى بن عقبة عن يافع قال اعتمر عبد اهلل بن عمر أعواما يف عهد ابن الزبري عمرتني  
  .يف كل عام

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
يف ذي احلليفة ويهل أهل الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال ابن عمر  قال يهل أهل املدينة

  .ويزعمون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أيه قال أمر أهل املدينة أن يهلوا من ذي احلليفة ويهل  
فة وأهل جند من قرن قال ابن عمر أما هؤالء الثالث فسمعت من رسول اهلل صلى أهل الشام من اجلح

  .اهلل عليه وسلم وأخربت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قام رجل من أهل املدينة باملدينة  
قال يهل أهل املدينة من ذي احلليفة ويهل أهل  ?جد فقال يا رسول اهلل من أين تأمريا أن هنليف املس

الشام من اجلحفة ويهل أهل جند من قرن قال يل يافع ويزعمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ويهل 
  .أهل اليمن من يلملم



مسع جابر بن عبد اهلل يسأل عن املهل فقال  أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أيه 
مسعته مث ايتهى أراه يريد النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول يهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق 

األخرى من اجلحفة وأهل املغرب ويهل أهل العراق من ذات عرف ويهل أهل جند من قرن ويهل أهل 
  .اليمن من يلملم

قال أخربين ابن جريج قال أخربين عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقت  أخربيا سعيد بن سامل 
ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل املغرب اجلحفة وألهل املشرق ذات عرق وألهل جند قريا ومن سلك جندا 

  .من أهل اليمن وغريهم قرن املنازل وألهل اليمن يلملم

جعت عطاء أن النيب صلى اهلل عليه وسلم زعموا مل يوقت أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال فرا 
ذات عرق ومل يكن أهل املشرق حينئذ قال كذلك مسعنا أيه وقت ذات عرق أو العقيق ألهل املشرق 

قال ومل يكن عراق يومئذ ولكن ألهل املشرق ومل يعزه إىل أحد دون النيب صلى اهلل عليه وسلم ولكنه 
  .عليه وسلم وقتهيأىب إال أن النيب صلى اهلل 

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال مل يوقت رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم ذات عرق ومل يكن حينئذ أهل املشرق فوقت الناس ذات عرق  قال الشافعي  رضب رضي اهلل 

  .عنه وال أحسبه إال كما قال طاوس واهلل أعلم

ن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء أيه قال مل يوقت رسول اهلل أخربيا مسلم بن خالد ع 
  .صلى اهلل عليه وسلم ألهل املشرق شيئا فاختذ الناس حبيال قرن ذات عرق

أخربيا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال وقت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل املدينة ذا  
ألهل جند قريا وألهل اليمن اليلملم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلليفة وألهل الشام اجلحفة و

هذه املواقيت ألهلها ولكل آت أتى عليها من غري أهلها ممن أراد احلج ومن كان أهله من دون ذلك 
  .امليقات فليهل من حيث ينشئ حىت يأيت ذلك على أهل مكة

ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه  أخربيا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن 
  .وسلم يف املواقيت مثل معىن حديث سفيان يف املواقيت



أخربيا سعيد بن سامل عن القاسم بن معن عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أيه قال وقت رسول اهلل  
يمن يلملم وألهل جند قريا صلى اهلل عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل ال

  .ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا وقت املواقيت قال ليستمتع  
  .املرء بأهله وثيابه يأيت كذا وكذا للمواقيت

  .من جاوز املواقيت غري حمرمأخربيا ابن عيينة عن عمرو عن أيب الشعثاء أيه رأى ابن عباس يرد  
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أخربيا سفيان عن ابن أيب لبيد عن حممد بن كعب القرظي أو غريه قال حج آدم عليه السالم فلقيته   

  .املالئكة فقالوا بر يسكك آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام

نا جابر بن عبد اهلل وهو حيدث أخربيا الدراوردي وحامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه قال جئ 
عن حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فلما كنا بذي احلليفة ولدت أمساء بنت عميس فأمرها بالغسل 

  .واإلحرام

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد اهلل بن حنني عن أبيه أن ابن عباس واملسور بن خمرمة  
يغسل احملرم رأسه وقال املسور ال يغسل احملرم رأسه فأرسلين ابن عباس  اختلفا باألبواء فقال ابن عباس

إىل أيب أيوب األيصاري فوجدته يغتسل بني القريني وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال من هذا فقلت 
أيا عبد اهلل أرسلين إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغسل رأسه وهو 

فوضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطأ حىت بدا إيل رأسه مث قال إليسان يصب عليه اصبب حمرم قال 
  .فصب على رأسه مث حرك رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مث قال هكذا رأيته صلى اهلل عليه وسلم يفعل

أمية أيه أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أخربين عطاء أن صفوان بن يعلى أخربه عن أبيه يعلى بن  
قال بينما عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يغتسل إىل بعري وأيا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن اخلطاب 



يا يعلى أصبب على رأسي فقلت أمري املؤمنني أعلم فقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ما يزيد املاء 
  .الشعر إال شعثا فسمى اهلل تعاىل مث أفاض على رأسه

عيينة عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس قال رمبا قال يل عمر بن اخلطاب أخربيا ابن  
  .رضي اهلل عنه تعال أباقيك يف املاء أينا أطول يفسا وحنن حمرمون

أخربيا ابن عيينة أيه مسع عمرو بن دينار يقول مسعت أبا الشعثاء يقول مسعت ابن عباس وهو يقول  
ليه وسلم خيطب وهو يقول إذا مل جيد احملرم يعلني لبس اخلفني وإذا مل جيد مسعت رسول اهلل صلى اهلل ع

  .إزارا لبس السراويل

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأله ما يلبس  
راويل وال اخلفني إال ملن ال احملرم من الثياب فقال له ال يلبس القميص وال العمامة وال الربيس وال الس

  .جيد النعلني فإن مل جيد يعلني فليلبس خفني وليقطعهما حىت يكويا أسفل من الكعبني

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يلبس  
س احملرم القميص وال السراويالت وال احملرم من الثياب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يلب

  .العمائم وال الربايس وال اخلفاف إال أحد أال جيد يعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
بوغا بزعفران أو ورس وقال فمن مل جيد يعلني فليلبس خفني وسلم هنى أن يلبس احملرم ثوبا مص

  .وليقطعهما أسفل من الكعبني

أخربيا ابن عيينة عن عمرو عن أيب جعفر قال أبصر عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على عبد اهلل بن  
خال جعفر ثوبني مضرجني وهو حمرم فقال ما هذه الثياب فقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ما أ

  .أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر رضي اهلل عنه

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه أيه مسعه يقول ال تلبس املرأة  
  .ثياب الطيب وتلبس الثياب املعصفرة وال أرى املعصفر طيبا

النساء إذا أحرمن أن يقطعن اخلفني حىت أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه أيه كان يفيت  
  .أخربته صفية عن عائشة أهنا تفيت النساء أن ال يقطعن فايتهى عنه



أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تديل عليها من جالبيبها وال تضرب  
من اجللباب فقال ال تغطيه  به وما ال تضرب به فأشار يل كما جتلبب املرأة مث أشار إىل ما على خدها

فتضرب به على وجهها فذلك الذي ال يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدوال وال 
  .تقلبه وال تضرب به وال تعطفه

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن هشام بن حجري عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم  
  .على بطنه بثوب

إمساعيل بن أمية أن يافعا أخربه أن ابن عمر مل يكن عقد الثوب عليه إمنا غرز طرفيه أخربيا سعيد عن  
  .على إزاره

   
 

 2555 :صفحة 
 
أخربيا سعيد بن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأيا معه فقال أخالف بني طريف ثويب   

  .ئامن ورائي مث أعقمه وأيا حمرم فقال عبد اهلل بن عمر ال تعقد شي

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال حمترما حببل أبرق  
  .فقال ايزع احلبل مرتني

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال أخربيا احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أهنا قالت كنت عند  
ا متلك قالت هلا يا أم املؤمنني إن ابنيت فالية حلفت عائشة إذ جاءهتا امرأة من يساء بين عبد الدار يقال هل

أن ال تلبس حليها يف املوسم فقالت عائشة رضي اهلل عنها قويل هلا إن أم املؤمنني تقسم عليك أال لبست 
  .حليك كله

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيوب بن أيب موسى عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه  
رمد وهو حمرم أقطر يف عينيه الصرب إقطارا وأيه قال يكتحل احملرم بأي كحل إذا رمد ما مل  كان إذا

  .يكتحل بطيب من غري رمد ابن عمر القائل



أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل قال قالت عائشة رضي اهلل عنها أيا طيبت  
اب اإلمالء حلله وإحرامه قال سامل وسنة رسول اهلل صلى اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال يف كت

  .عليه وسلم أحق أن تتبع

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل قال قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إذا رميتم اجلمرة  
  .فقد حل لكم ما حرم عليكم إال النساء والطيب

عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كنت أطيب رسول  أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم 
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

أخربيا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد قال مسعت عائشة رضي اهلل عنها وقد  
ليه وسلم بيدي هاتني إلحرامه حني أحرم وحلله قبل بسطت يديها تقول أيا طيبت رسول اهلل صلى اهلل ع

  .أن يطوف بالبيت

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

عت أيب يقول مسعت عائشة رضي اهلل عنها تقول أخربيا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال مس 
طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حلرمه وحلله فقلت هلا بأي الطيب فقالت بأطيب الطيب قال 

  .عثمان ما روى هشام هذا احلديث إال عين

لت أخربيا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهلل عنها قا 
  .رأيت وبيص الطيب يف مفارق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد ثالث

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عمر بن عبد اهلل بن عروة أيه مسع القاسم بن حممد وعروة  
خيربان عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي يف حجة الوداع 

  .اإلحرامللحل و

أخربيا سفيان عن حممد بن عجالن أيه مسع عائشة بنت سعد تقول طيبت أيب عند إحرامه باملسك  
  .والذريرة

أخربيا سعيد بن سامل عن حسن بن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس حمرما وأن على رأسه ملثل الرب  
  .من الغالية



عن جابر رضي اهلل عنه أيه سئل أيشم احملرم الرحيان أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيب الزبري  
  .فقال ال ?والدهن والطيب

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنا  
ق عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باجلعراية فأتاه رجل وعليه مقطعة يعين جبة وهو متضمخ باخللو

فقال يا رسول اهلل إين أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما كنت صايعا 
يف حجك قال كنت أيزع هذه املقطعة وأغسل هذا اخللوق فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما 

  .كنت صايعا يف حجتك فاصنعه يف عمرتك

ين عبد العزيز بن صهيب عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أخربيا إمساعيل الذي يعرف بابن علية أخرب 
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن يتزعفر الرجل

أخربيا مسلم وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيب الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل يسأل عن الرجل  
  .أيهل باحلج قبل أشهر احلج فقال ال

ابن جريج قال قلت لنافع أمسعت عبد اهلل بن عمر يسمي أشهر احلج فقال أخربيا مسلم بن خالد عن  
يعم كان يسمي شوال ذو القعدة وذو احلجة قال قلت لنافع أهل ايسان باحلج قبلهن قال مل أمسع منه يف 

  .ذلك شيئا
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اهلل رضي اهلل عنهما قال أخربيا إبراهيم بن حممد عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش أن جابر بن عبد   

  .ما مسى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تلبيته حجا قط وال عمرة

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبيك اللهم  
وكان عبد اهلل بن  لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال يافع

  .عمر يزيذ فيها لبيك لبيك وسعديك واخلري يف يديك والرغباء إليك والعمل



عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
يك لك قال أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شر

الشافعي رضي اهلل عنه وذكر عبد العزيز بن عبد اهلل املاجشون عن عبد اهلل بن الفضل عن األعرج عن 
  .أيب هريرة رضي اهلل عنه قال كان من تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبيك إله احلق لبيك

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  أخربيا سعيد عن ابن جريج قال أخربين محيد األعرج عن جماهد أيه قال 
يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
قال حىت إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأيه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش 

  .اآلخرة قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة

أخربيا سعيد عن القاسم بن معن عن حممد بن عجالن عن عبد اهلل بن أيب سلمة أيه قال مسع سعد بن  
أيب وقاص بعض بين أخيه وهو يليب يا ذا املعارج فقال سعد املعارج أيه لذو املعارج وما هكذا كنا يليب 

  .على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد  أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب 
الرمحن بن احلرث بن هشام عن خالد بن الثائب األيصاري عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال أتاين جربيل عليه السالم فأمرين أن آمر أصحايب أو من معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو باإلهالل 

  .مهايريد أحد

أخربيا سعيد بن سامل عن حممد بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .يكثر من التلبية

أخربيا سعيد بن سامل عن عبد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أيه كان يليب راكبا ويازال  
  .ومضطجعا

ئدة عن عمارة بن خزمية بن ثابت عن أبيه عن النيب أخربيا إبراهيم بن حممد عن صاحل بن حممد بن زا 
  .صلى اهلل عليه وسلم أيه كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهلل رضوايه واجلنة واستعفاه برمحته من النار

أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بضباعة بنت  
  .ن احلج فقالت إين شاكية فقال هلا حجي واشترطي أن حملي حيث حبستينالزبري فقال أما تريدي



أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت يل عائشة هل تستثين إذا حججت فقلت هلا ماذا  
  .أقول فقالت قل اللهم احلج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو احلج وإن حبسين حابس فهي عمرة

افع عن ابن عمر أيه خرج إىل مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت أخربيا مالك عن ي 
صنعنا كما صنعنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي رضي اهلل عنه يعين أحللنا كما أحللنا 

  .مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام احلديبية

 عن أبيه قال من حبس دون البيت مبرض فإيه ال حيل أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل 
  .حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أيه قال احملصر ال حيل حىت يطوف بالبيت وبني الصفا  
  .واملروة

الزبري افتوا ابن حزابة أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن  
املخزومي وأيه صرع ببعض طريق مكة وهو حمرم أن يتداوى مبا ال بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل 

  .من إحرامه وكان عليه أن حيج عاما قابال ويهدي
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حر من احلاج أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع عن ابن عمر أيه قال من أدرك ليلة الن  

فوقف حبيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة فوقف هبا قبل أن يطلع الفجر 
فقد فاته احلج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سبعا مث ليحلق أو يقصر إن شاء 

ه فليحلق أو يقصر مث لريجع إىل أهله وإن كان معه هدية فلينحره قبل أن حيلق فإذا فرغ من طوافه وسعي
فإن أدركه احلج قابل فليحجج إن استطاع وليهد بدية فإن مل جيد هديا فليصم عنه ثالث أيام يف احلج 

  .وسبعة إذا رجع إىل أهله



أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد قال أخربين سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حىت إذا كان  
مكة أضل رواحله وأيه قدم على عمر بن اخلطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له  بالبادية من طريق

  .أصنع كما يصنع املعتمر مث قد حللت فإذا أدركت احلج قابل فحج وأهد ما استيسر من اهلدي

  .أخربيا مالك عن يافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن األسود جاء وعمر ينحر بكرة 

  .عن ابن عمر أيه كان يغتسل لدخول مكةأخربيا مالك عن يافع  

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه  
وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة زد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره 

  .تشريفا وتكرميا وتعظيما وبرا

يد بن سامل عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم موىل عبد اهلل بن احلرث عن ابن عباس أخربيا سع 
رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال ترفع األيدي يف الصالة وإذا رئي البيت وعلى 

  .الصفا واملروة وعشية عرفة وجبمع وعند اجلمرتني وعلى امليت

عيد عن حممد بن سعيد عن أبيه سعيد بن املسيب أيه كان حني ينظر إىل أخربيا ابن عيينة عن حيىي بن س 
  .البيت يقول اللهم أيت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال ملا دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة مل يلو  
  .ومل يعرج

نصور عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهلل بن مسعود أيه رآه بدأ فاستلم أخربيا سفيان بن عيينة عن م 
  .احلجر مث أخذ عن ميينه فرمل ثالثة أطواف ومشى أربعة مث أيه أتى املقام فصلى خلفه ركعتني

أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال يليب املعتمر حني يفتتح الطواف مشيا أو  
  .غري مشي

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن أيب جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل  
  .الركن مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه ثالث مرات

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  
ل يعم رأيت جابر بن عبد اهلل وابن عمر وأبا سعيد اخلدري وأبا فقا ?وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم



هريرة رضي اهلل عنهم إذا استلموا تبلوا أيديهم قلت وابن عباس قال يعم وحسبت كثريا قلت هل تدع 
  .قال فلم أستلمه إذا ?أيت إذا استلمت أن تقبل يدك

صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا سعيد عن موسى ابن عبيدة عن حممد بن كعب أن رجال من أ 
وسلم كان ميسح األركان كلها وبقول ال ينبغي لبيت اهلل تعاىل أن يكون شيء منه مهجورا وكان ابن 

  .عباس يقول لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وجدت على الركن زحاما  
  .ال تقففايصرف و

أخربيا سعيد بن سامل عن عمر بن سعيد بن أيب حسني عن منبوذ بن أيب سليمان عن أمه أهنا كايت  
عند عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أم املؤمنني فدخلت عليها موالة هلا فقالت هلا يا أم املؤمنني 

ال أجرك اهلل ال أجرك اهلل تدافعني طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتني أو ثالثا فقالت هلا عائشة 
  .الرجال إال كربت ومررت

أخربيا سعيد أخربين موسى بن عبيدة الربذي عن حممد بن كعب أن ابن عباس كان ميسح على الركن  
اليماين واحلجر وكان ابن الزبري ميسح األركان كلها ويقول ال ينبغي لبيت اهلل أن يكون شيء منه 

  .يقول لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنةمهجورا وكان ابن عباس 

أخربيا سعيد بن سامل القداح عن ابن جريج عن حيىي ابن عبيد موىل السائب عن أبيه عن عبد اهلل بن  
السائب أيه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول فيما بني ركن بين مجح والركن األسود ربنا آتنا يف 

  .قنا عذاب النارالدييا حسنة ويف اآلخرة حسنة و
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أخربيا سعيد بن سامل عن حنظلة عن طاوس أيه مسعه يقول مسعت ابن عمر يقول أقلوا الكالم يف   

  .الطواف فإمنا أيتم يف صالة



أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما مسعت واحدا  
  .من طوافهمنهما متكلما حىت فرغ 

أخربيا سعيد عن ابن جريح قال أخربين أبو الزبري املكي عن جابر بن عبد اهلل األيصاري رضي اهلل  
عنهما أيه مسعه يقول طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع على راحلته بالبيت وبني 

  .الصفا واملروة لرياه الناس وليشرف هلم أن الناس غشوه

د عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أخربيا سعي 
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن مبحجنه

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن أيب ذئب عن شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه  
  .ثلهوسلم مب

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال أخربين عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا  
  .قال ال أدري قال مث يزل فصلى ركعتني ?واملروة راكبا فقلت ومل

  .أخربيا سفيان عن األحوص بن حكيم قال رأيت أيس بن مالك يطوف بني الصفا واملروة على محار 

بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا أخربيا ا 
  .باإلفاضة وأفاض يف يسائه ليال على راحلته يستلم الركن مبحجنه أحسبه قال ويقبل طرف احملجن

سعى أخربيا سعيد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه استلم الركن لي 
  .مث قال ملن يبدي اآلن مناكبنا ومن يرائي وقد أظهر اهلل اإلسالم واهلل على ذلك ألسعني كما سعى

أخربيا سعيد بن سامل عن عبد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أيه كان يرمل من احلجر إىل احلجر مث  
  .يقول هكذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سعى يف عمره كلهن أخربيا سعيد بن سامل  
  .األربع بالبيت وبالصفا واملروة إال أهنم ردوه يف األوىل والرابعة من احلديبية

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رمل من سبعة ثالثة أطواف  
  .خببا ليس بينهن مشي

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال سعى أبو بكر رضي اهلل عنه عام حج إذ بعثه النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم مث عمر وعثمان واخللفاء هلم جرا يسعون كذلك



أخربيا أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عبد اهلل ابن عمر عن يافع عن ابن عمر أيه قال ليس على النساء  
  .ني الصفا واملروةسعي بالبيت وال ب

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل بن عمر أن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر أخرب عبد  
اهلل بن عمر عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أمل ترى أن قومك حني بنوا الكعبة 

ى قواعد إبراهيم عليه السالم قال لوال اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول اهلل أفال تردها عل
حدثان قومك بالكفر لرددهتا على ما كايت فقال ابن عمر لئن كايت عائشة مسعت هذا من رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ما أرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال 

  .عليه السالمأن البيت مل يتم على قواعد إبراهيم 

أخربيا ابن عيينة حدثنا هشام عن طاوس فيما أحسب أيه قال عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أيه  
قال احلجر من البيت وقال اهلل عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .وسلم من وراء احلجر

زيد أخربين أيب قال أرسل عمر إىل شيخ من بين زهرة فجئت معه أخربيا سفيان حدثنا عبيد اهلل بن أيب ي 
إىل عمر وهو يف احلجر فسأله عن أوالد من أوالد اجلاهلية فقال الشيخ أما النطفة فمن فالن وأما الولد 

فعلى فراش فالن فقال عمر صدقت ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلما وىل 
ر رضي اهلل تعاىل عنه فقال أخربين عن بناء البيت فقال إن قريشا كايت تقوت لبناء الشيخ دعاه عم

  .البيت فعجزوا فتركوا بعضها يف احلجر فقال له عمر صدقت

أخربيا مالك عن إبراهيم عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل  
يف حمفتها فقيل هلا هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال فأخذت صلى اهلل عليه وسلم مر بامرأة وهي 

  .بعضد صيب كان معها فقالت أهلذا حج قال يعم ولك أجر
   
 

 2559 :صفحة 
 



أخربيا سعيد بن سامل عن مالك بن مغول عن أيب السفر قال ابن عباس أيها الناس أمسعوين ما تقولون   
به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجة وإن عتق قبل أن ميوت  وافهموا ما أقول لكم أميا مملوك حج

  .فليحجج وأميا غالم حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج

أخربيا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال وأخربيا أيس بن عياض عن موسى  
اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت  بن عقبة عن يافع عن ابن عمر رضي

يف احلج والعمرة أول ما يقدم سعى ثالثة أطواف بالبيت ومشى أربعة مث يصلي سجدتني مث يطوف بني 
  .الصفا واملروة

أخربيا ابن عيينة عن سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال كان الناس  
فون من كل وجه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ينفرن أحد من احلاج حىت يكون آخر عهده ينصر

  .بالبيت

أخربيا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال  
  .أيه رخص للمرأة احلائض

 عنهم قال ال يصدرن أحد من احلاج حىت يكون أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر عن عمر رضي اهلل 
  .آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت

أخربيا ابن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت حاضت صفية  
ت يا رسول اهلل بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقل

  .إهنا قد حاضت بعدما أفاضت قال فال إذا

  .أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم حنوه 

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي  
أفاضت مث حاضت فقلت إهنا قد كايت  ?اهلل عنها حيضها للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أحاسبتنا

  .بعد ذلك قال فلتنفر إذا

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكر  
صفية ابنة حي فقيل إهنا قد حاضت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعلها حابستنا قيل إهنا قد 



ل عروة قالت عائشة وحنن يذكر ذلك فلم يقدم الناس أفاضت قال فال إذا قال مالك قال هشام قا
  .يساءهم إن كان ال ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول ألصبح مبعىن أكثر من ستة آالف امرأة حائض

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس قالت كنت مع ابن عباس رضي  
أن تصدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال يعم  اهلل عنهما إذ قال له زيد بن ثابت أتفيت

قال فال تفت بذلك فقال ابن عباس أما ال فسل فالية األيصارية هل أمرها بذلك رسول اهلل صلى اهلل 
  .قال فرجع زيد بن ثابت يضحك وقال ما أراك إال قد صدقت ?عليه وسلم

ته أن عائشة كايت إذا حجت معها يساء ختاف أن أخربيا مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة أهنا أخرب 
  .حيضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك مل ينتظر هبن أن يطهرن فتنذر هبن وهن حيض

أخربيا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن حممد أن عائشة رضي اهلل عنها كايت تأمر النساء أن يعجلن  
  .اإلفاضة خمافة احليض

عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال جلست إىل ابن عمر فسمعته أخربيا ابن  
أما مسع ما مسع أصحابه مث جلست  ?يقول ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت فقلت ما له

  .إليه من العام املقبل فسمعته يقول زعموا أيه رخص للمرأة احلائض

ت لعطاء قول اهلل تعاىل ال تقتلوا الصيد وأيتم حرم ومن قتله منكم أخربيا سعيد عن ابن جريج قال قل 
  .متعمدا قلت له فمن قتله خطأ يغرم قال يعم يعظم بذلك حرمات اهلل ومضت به السنن

  .أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون يف اخلطأ 

اهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غري ياس حلرمه وال مريدا أخربيا سعيد عن ابن جريج قال كان جم 
غريه فأخطأ به فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ياسيا حلرمه أو أراد غريه فأخطأ به فذلك العمد 

  .املكفر عليه النعم

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة  
  .ام مساكني قال من أجل أيه أصابه يف حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيتطع
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أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار يف قول اهلل تعاىل ففدية من صيام أو صدقة أو يسك له   

إال قول اهلل إمنا  أيتهن شاء وعن عمرو بن دينار قال كل شيء يف القرآن وأوله أيا شاء قال ابن جريج
جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله فليس مبخري فيها قال الشافعي رضي اهلل عنه كما قال ابن جريج وغريه 

  .يف احملاربة يف هذه املسألة أقول

أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها يف املتمتع إذا مل جيد هديا  
  .ة فليصم أيام مىنومل يصم قبل عرف

  .أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه مثل ذلك 

أخربيا سعيد بن سامل عن سعيد بن بشري عن قتادة عن عبد اهلل بن احلصني عن أيب موسى األشعري أيه  
  .قال يف بيضة النعامة يصيبها احملرم صوم يوم أو إطعام مسكني

  .شري عن قتادة عن أيب عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود مثلهأخربيا سعيد عن سعيد بن ب 

  .أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أيه مسع ابن عباس يقول يف الضبع كبش 

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة موىل ابن عباس يقول أيزل رسول اهلل ضبعا صيدا ومضى فيها  
  .كبشا

بن عبيد بن عمري عن ابن أيب عمار قال سألت جابر بن عبد أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عبد اهلل  
فقال يعم فقلت مسعته من رسول  ?قال يعم فقلت أتؤكل ?اهلل رضي اهلل عنهما عن الضبع أصيد هي

  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يعم

قضى يف  أخربيا مالك وسفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
  .الغزال بعنز

أخربيا مالك وسفيان عن أيب الزبري عن جابر أن عمر قضى يف األريب بعناق وأن عمر قضى يف الريبوع  
  .جبفرة

أخربيا ابن عيينة أخربيا خمارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد  
أله أربد فقال عمر احكم يا أربد فيه فقال أيت خري ضبا ففزر ظهره فقدمنا على علي رضي اهلل عنه فس



مين يا أمري املؤمنني واعلم فقال عمر رضي اهلل عنه إمنا أمرتك أن حتكم فيه ومل آمرك أن تزكيين فقال 
  .أربد أرى فيه جديا قد مجع املاء والشجر فقال عمر رضي اهلل عنه فذلك فيه

 حسني عن عبد اهلل بن كثري الداري عن طلحة بن أيب أخربيا سعيد بن سامل عن عمر بن سعيد بن أيب 
قدم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مكة فدخل دار الندوة يف  :خصفة عن يافع بن عبد احلارث قال

يوم اجلمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إىل املسجد فألقى رداءه على واقف يف البيت فوقع عليه طري 
ته حية فقتلته فلما صلى اجلمعة دخلت عليه أيا وعثمان بن عفان رضي اهلل من هذا احلمام فأطاره فايتهز

عنه فقال أحكما علي يف شيء صنعته اليوم إين دخلت هذه الدار وأردت أن استقرب منها الرواح إىل 
املسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طري من هذا احلمام فخشيت أن يلطخه بسلحه 

على هذا الواقف اآلخر فايتهزته حية فقتلته فوجدت يف يفسي أين أطرته من منزل كان  فأطرته عنه فوقع
فيه آمنا إىل موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى يف عنز ثنية عفراء حتكم هبا على 

  .أمري املؤمنني قال إين أرى ذلك فأمر هبا عمر رضي اهلل عنه

عطاء أن عثمان بن عبيد اهلل بن محيد قتل ابن له محامة فجاء ابن عباس أخربيا سعيد عن ابن جريج عن  
قال  ?فقال له ذلك فقال ابن عباس تذبح شاة فتصدق هبا قال ابن جريج فقلت لعطاء أمن محام مكة

  .يعم

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد اهلل بن أيب عمار أخربه أيه أقبل مع معاذ بن  
عب األحبار يف أياس حمرمني من بيت املقدس بعمرة حىت إذا كنا ببعض الطريق وكعب على يار جبل وك

يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتني حيملهما ويسي إحرامه مث ذكر إحرامه فألقامها فلما 
قدمنا املدينة دخل القوم على عمر رضي اهلل عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة اجلرادتني على عمر 

لعلك بذلك يا كعب قال يعم قال ابن حصني إن محري حتب اجلراد قال ما  ?قال عمر ومن بذلكف
  .جعلت يف يفسك قال درمهني قال بخ درمهان خري من مائة جرادة اجعل ما جعلت يف يفسك

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي اهلل عنهما عن صيد اجلراد يف  
فقال ال وهنى عنه قال أما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذويه وهم حمتبون يف املسجد احلرم 

  .فقال ال يعلمون
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أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إال أيه قال منحنون  قال الشافعي  رضي اهلل   

  .حنونعنه ومسلم أصوهبما روى احلفاظ عن ابن جريج من

أخربيا سعيد عن ابن جريج قال أخربين بكر بن عبد اهلل قال مسعت القاسم يقول كنت جالسا عند ابن  
عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو حمرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة 

فيها القيمة وقوله  جرادات ولكن ولو  قال الشافعي  رضي اهلل عنه قوله وليأخذن بقبضة جرادات إمنا
  .ولو يقول حتتاط فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أيه أكثر مما عليك

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح قال مسعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي اهلل  
 عنهما تلك عنهما وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها مث طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضي اهلل

  .ضالة ال تبتغى
  
 ومن كتاب البيوع  

أخربيا مالك عن يافع عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .املتبايعان باخليار كل واحد منهما على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار

عمر أن ابن عمر أخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا ابن جريج قال أملى علي يافع موىل ابن  
وسلم قال إذا تبايع املتبايعان فكل واحد منهما باخليار من بيعه ما مل يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار 

  .قال يافع وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليال مث رجع

  .ينار عن أيب عمرأخربيا ابن عيينة عن عبد اهلل بن د 

وأخربيا الثقة عن محاد بن سلمة عن قتادة عن أيب اخلليل عن عبد اهلل بن احلرث عن حكيم بن حزام  
رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا 

  .ن بيعهماوجبت الربكة يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت الربكة م



أخربيا الثقة عن محاد بن زيد عن مجيل بن مرة عن أيب الوضيء قال كنا يف غزاة فباع صاحب لنا فرسا  
من رجل فلما أرديا الرحيل خاصمه إىل أيب برزة فقال أبو برزة مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .يقول البيعان باخليار ما مل يتفرقا

اهلل بن طاوس عن أبيه قال خري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال بعد  أخربيا ابن عيينة عن عبد 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امرؤ من قريش قال  ?البيع فقال الرجل عمرك اهلل ممن أيت

  .وكان أيب حيلف ما اخليار إال بعد البيع

صرفا مبائة دينار قال فدعاين أخربيا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان أيه التمس  
طلحة بن عبيد اهلل فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب قلبها يف يده مث قال حىت يأيت خازين أو 
حىت تأيت خازييت من الغابة قال الشافعي رضي اهلل عنه أيا شككت وعمر يسمع فقال عمر رضي اهلل 

هلل صلى اهلل عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إال هاء عنه واهلل ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال قال رسول ا
وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء  قال 

الشافعي  رضي اهلل عنه قرأته على مالك رضي اهلل عنه صحيحا ال شك فيه مث طال علي الزمان فلم 
  . خازييت أو خازين وغريي يقول عنه خازيناحفظ حفظا فشككت يف

أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عن النيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم مثل معىن حديث مالك وقال حىت يأيت خازين قال فحفظت ال شك فيه

ن ابن عباس قال أشهد أن السلف املضمون أخربيا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أيب حسان األعرج ع 
إىل أجل مسمى قد أحله اهلل تعاىل يف كتابه وأذن فيه مث قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل 

  .مسمى

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عبد اهلل بن كثري عن أيب املنهال عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  
لى اهلل عليه وسلم قدم املدينة وهم يسلفون يف التمر السنة والسنتني ورمبا قال والثالث أن رسول اهلل ص

فقال من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم قال فحفظته كما وصفت من 
  .سفيان مرارا

  .أخربيا من أصدقه عن سفيان أيه قال كما قلت وقال يف األجل إىل أجل معلوم 



ا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أيه مسع ابن عباس رضي اهلل عنهما يقول ال يرى أخربي 
  .بالسلف بأسا الورق يف الورق يقدا

  .أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان جييزه 
   
 

 2562 :صفحة 
 
 صلى اهلل عليه وسلم رهن درعه أخربيا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه أن رسول اهلل  

  .عند أيب الشحم اليهودي رجل من بين ظفر

أخربيا إبراهيم بن حممد عن حيىي بن سعيد عن يافع عن ابن عمر أيه كان ال يرى بأسا أن يبيع الرجل  
  .شيئا إىل أجل ليس عنده أصله

  .أخربيا سعيد عن ابن جريج عن يافع عن ابن عمر مثله 

بن عيينة عن عبد الكرمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه قال ال تبيعوا إىل أخربيا سفيان  
  .العطاء وال إىل األيدر وال إىل الدياس

أخربيا مالك عن يافع عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال  
بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا 

  .يدا بيد وال تشفوا بعضه على بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز

أخربيا سعيد بن سامل عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه  
  . بكيلكان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللنب يف ضروع الغنم إال

أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنرب فقال إن كان فيه شيء ففيه  
  .اخلمس

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ليس يف العنرب  
  .زكاة إمنا هو شيء دسره البحر



عطاء بن يسار عن أيب رافع موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن  
قال استلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرين رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول اهلل إن مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا 
  .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءرباعيا ف

أخربيا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم مبثل معناه

سول اهلل صلى اهلل عليه الثقة عن الليث عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنهما قال جاء عبد فبايع ر 
وسلم على اهلجرة ومل يسمع أيه عبد فجاء سيده يريده فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم بعه فاشتراه 

  .بعبدين أسودين مث مل يبايع أحدا بعده حىت يسأله أعبد هو أو حر

موىل عثمان بن أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أن عبد الكرمي اجلزري أخربه أن زياد بن أيب مرمي  
عفان أخربه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسان فلما رآه النيب صلى اهلل 

عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول اهلل إين كنت أبيع البكرين والثالثة بالبعري املسن يدا بيد 
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم فذاك إذاوعلمت من حاجة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل الظهر فقال 

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أيه سأل عن بعري ببعريين فقال قد يكون  
  .البعري خريا من البعريين

أخربيا مالك عن صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد بن علي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  
  .يدعى عصيفريا بعشرين بعريا إىل أجلأيه باع مجال له 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضموية عليه يوفيها صاحبها  
  .بالربدة

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب مسعود األيصاري رضي اهلل عنه أن  
  .مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل مجال قال من اقتىن كلبا إال كلب  
  .ماشية أو ضاريا يقص من عمله كل يوم قرياطان



رجل من  أخربيا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخربه أيه مسع سفيان بن أيب زهري وهو 
أزدشنوءة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

يقول من اقتىن كلبا يقص من عمله كل يوم قرياطان قالوا أيت مسعت هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه 
  .وسلم قال إي ورب هذا املسجد

ضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أخربيا مالك عن يافع عن عبد اهلل بن عمر ر 
  .بقتل الكالب

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من باع خنال بعد  
  .أن تؤبر فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع

   
 

 2563 :صفحة 
 
هلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من باع أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي ا  

  .خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع

أخربيا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ذلك املعروف أن يأخذ بعضه  
  .طعاما وبعضه ديايري

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن ر 
  .يبدو صالحه

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو  
  .صالحه هنى البائع واملشتري

  .سلم يعين بنحوهأخربيا سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

أخربيا مالك عن محيد الطويل عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى  
عن بيع الثمار حىت تزهى قيل يا رسول اهلل وما تزهى قال حىت حتمر وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .وسلم أرأيتم إذا منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه



أخربيا الثقفي عن محيد عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن  
  .بيع مثرة النخل حىت تزهو وما تزهو قال حىت حتمر

أخربيا مالك عن أيب الرجال عن عمرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت تنجو  
  .من العاهة

ن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل أخربيا اب 
عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد اهلل مىت 

  .فقال طلوع الثريا ?ذاك

ابن عباس أيه كان يبيع الثمر من غالمه قبل أن أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب معبد أظنه عن  
  .يطعم وكان ال يرى بينه وبني غالمه ربا

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
النخل قال بل  ?هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل والثمر

  .وال يرى الثمر إال مثله

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أيه مسع ابن عمر يقول ال يبتاع الثمر حىت يبدو صالحه  
  .ومسعنا عن ابن عباس أيه يقول ال يباع الثمر حىت يطعم

ول اهلل أخربيا سفيان بن عيينة عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي اهلل عنه أن رس 
  .صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني

  .أخربيا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو  
ت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أرخص يف بيع صالحه وعن بيع قال عبد اهلل وحدثنا زيد بن ثاب

  .العرايا

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن إمساعيل الشيباين أو غريه قال بعت ما يف رؤوس خنلي مبائة وسق  
إن زاد فلهم وإن يقص فعليهم فسألت ابن عمر فقال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا إال 

  .اأيه رخص يف بيع العراي



أخربيا مالك عن يافع عن عبد اهلل ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنهم أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها

أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
ه وسلم أرخص يف بيع العرايا فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق شك رسول اهلل صلى اهلل علي

  .داود

أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار قال مسعت سهل بن أيب حثمة يقول هنى رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إال أيه رخص يف العرية أن تباع خبرصها مترا يأكلها أهلها 

  .رطبا

أخربيا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى  
  .عن بيع املزابنة واملزابنة بيع التمر بالتمر إال أيه رخص يف العرايا

   
 

 2564 :صفحة 
 
هلل عنهما أن رسول أخربيا سفيان عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد اهلل رضي ا  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح قال الشافعي رضي اهلل عنه مسعت 
سفيان حيدث هذا احلديث كثريا يف طول جمالسيت له ما ال أحصي ما مسعته حيدثه من كثرته ال يذكر فيه 

م عن بيع السنني مث زاد بعد ذلك فأمر بوضع أمر بوضع اجلوائح ال يزيد على أن النيب صلى اهلل عليه وسل
اجلوائح قال سفيان وكان محيد يذكر بعد بيع السنني كالما قبل وضع اجلوائح ال أحفظه وكنت أكف 

  .عن ذكر وضع اجلوائح ألين ال أدري كيف كان الكالم ويف احلديث أمر بوضع اجلوائح

  .هلل عليه وسلم مثلهأخربيا سفيان عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى ا 

أخربيا مالك عن أيب الرجال عن أمه عمرة أيه مسعها تقول ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم فعاجله وأقام عليه حىت تبني له النقصان فسأل رب احلائط أن يضع فحلف أن ال 

فذكرت ذلك له فقال رسول اهلل صلى اهلل  يفعل فذهبت أم املشتري إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



عليه وسلم تأىل أن ال يفعل خريا فسمع بذلك رب املال فأتى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال 
  .يا رسول اهلل هو له

أخربيا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
رة واحملاقلة واملزابنة واحملاقلة أن يبيع الرجل الزرع مبائة فرق حنطة واملزابنة أن يبيع التمر يف هنى عن املخاب

  .رؤوس النخل مبائة فرق واملخابرة كراء األرض بالثلث والربع

أخربيا سعيد عن ابن جريج عن أيب الزبري أيه أخربه عن جابر بن عبد اهلل أيه مسعه يقول هنى رسول اهلل  
  . عليه وسلم عن بيع الصربة من التمر ال يعلم مكيلتها بالكيل املسمى من التمرصلى اهلل

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املزابنة واملزابنة بيع التمر  
  .بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال

ان موىل ابن أيب أمحد عن أيب سعيد اخلدري أو عن أيب أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفي 
هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة اشتراء التمر بالثمر يف رؤوس 

  .النخل واحملاقلة استكراء األرض باحلنطة

عليه وسلم هنى عن املزابنة  أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل 
واحملاقلة واملزابنة اشتراء التمر بالتمر واحملاقلة اشتراء الزرع باحلنطة واستكراء األرض باحلنطة قال ابن 

  .شهاب فسألت عن استكراء األرض بالذهب والفضة فقال ال بأس بذلك

وية أخربيا مالك عن ابن أخربيا سفيان عن عمرو عن جابر قال هنيت ابن الزبري عن بيع النخل معا 
شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان النصري أيه التمس صرفا مبائة دينار قال فدعاين طلحة بن عبيد 

اهلل فتراوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها يف يده مث قال حىت يأيت خازين أو حىت تأيت خازييت 
مع فقال عمر واهلل ال تفارقه حىت تأخذ منه من الغابة  قال الشافعي  أيا شككت وعمر بن اخلطاب يس

مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذهب بالورق ربا االهاء وهاء والتمر بالتمر ربا االهاء وهاء 
والشعري بالشعري ربا االهاء وهاء قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا ال شك فيه مث طال علي الزمان 

  .زييت أو خازين وغريي يقول عنه خازينوملا أحفظه حفظا فشككت يف خا



أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا االهاء وهاء والرب بالرب ربا االهاء وهاء والتمر 

  .عري ربا االهاء وهاءبالتمر ربا االهاء وهاء والشعري بالش

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي اهلل  
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق وال الرب بالرب 

ينا بعني يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق وال الشعري بالشعري وال امللح بامللح إال سواء بسواء ع
بالذهب والرب بالشعري والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ويقص أحدمها 

التمر وامللح قال أبو العباس األصم يف كتايب أيوب عن ابن سريين مث ضرب عليه ينظر يف كتاب الشيخ 
  .يعين الربيع
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أخربيا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخربه أيه سأل سعد بن   

أيب وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل فقال البيضاء فنهى عن ذلك قال مسعت رسول 
 صلى اهلل عليه وسلم أينقص اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اهلل

  .الرطب إذا يبس فقالوا يعم فنهى عن ذلك
  
 ومن كتاب الرهن  

أخربيا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه قال رهن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم درعه عند أيب الشحم اليهودي

يب ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أ 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه  قال الشافعي  

  .رضي اهلل عنه غنمه زيادته وغرمه هالكه ويقصه



ة رضي اهلل عنه عن النيب أخربيا الثقة عن حيىي بن أيب أييسة عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هرير 
  .صلى اهلل عليه وسلم مثله أو مثل معناه ال خيالفه

  
 ومن كتاب اليمني مع الشاهد الواحد  

أخربيا عبد اهلل بن احلارث بن عبد امللك املخزومي عن سيف بن سليمان املكي عن قيس بن سعد عن  
اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع  عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى

  .الشاهد قال عمر ويف األموال

أخربيا إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرمحن عن ابن عباس ورجل آخر مساه  
فال حيضرين ذكر امسه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى 

  .دباليمني مع الشاه

أخربيا إبراهيم عن عمرو بن أيب عمر وموىل املطلب عن ابن املسيب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
  .اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

أخربيا عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيدة الدراوردي عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سعيد بن عمرو  
عبادة عن أبيه عن جده قال وجديا يف كتاب سعد أن رسول اهلل بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 

  .صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

أخربيا الشافعي قال وذكر عبد العزيز بن املطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجديا يف كتب سعد  
و بن حزم أن يقضي باليمني بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر عمر

  .مع الشاهد

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك 

أين حدثته إياه وال أحفظه قال عبد العزيز وقد كان أصاب لسهيل قال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة 
  .سهيال علة أذهبت بعض حفظه ويسي بعض حديثه وكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه



أخربيا مسلم بن خالد قال حدثين جعفر بن حممد مسعت احلكم بن عيينة يسأل أيب وقد وضع يده على  
قال يعم وقضى هبا علي بني  ?اهلل عليه وسلم باليمني مع الشاهد جدار القرب ليقوم أقضى النيب صلى

  .أظهركم قال مسلم قال جعفر يف الدين

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف  
  .الشهادة فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده

بن أيب كرمية عن أيب جعفر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى أخربيا سفيان بن عيينة عن خالد  
  .باليمني مع الشاهد

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل  
أن  عليه وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إمنا أيا بشر وإيكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم

يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال 
  .يأخذيه فإمنا أقطع له قطعة من النار

أخربيا سفيان بن عيينة حدثين سامل أبو النضر عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن أبيه قال قال رسول اهلل  
كئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه صلى اهلل عليه وسلم ال ألفني أحدكم مت

  .فيقول ما يدري ما وجديا يف كتاب اهلل اتبعناه

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس هلا إال يصف  
أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة  املهر وال عدة عليها يعين ملن قال اهلل تعاىل وإن طلقتموهن من قبل

  .وقول اهلل عز وجل مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدوهنا
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أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب حيىي عن ابن عباس أيه قال املوىل الذي حيلف ال   

  .يقرب امرأته أبدا



ينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب أخربيا سفيان بن عي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم يقول يوقف املوىل قال الشافعي رضي اهلل عنه فقال بضعة عشر أن 

  .يكويوا ثالثة عشر وهو يقول من األيصار

القاذف ال جتوز وأشهد ال  أخربيا سفيان بن عيينة مسعت الزهري قال زعم أهل العراق أن شهادة 
أخربين سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال أليب بكرة تب تقبل شهادتك أو إن 
تتب قبلت شهادتك ومسعت سفيان بن عيينة حيدث به هكذا مرارا مث مسعته يقول شككت فيه قال 

حفظ امسه فسألت قال يل عمرو  الشافعي قال سفيان أشهد ال أخربين به فالن مث مسى رجال فذهب على
بن قيس هو سعيد بن املسيب وكان سفيان ال يشك فيه أيه سعيد بن املسيب قال الشافعي وغريه يرويه 

  .عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عمر رضي اهلل عنه

 أخربين سفيان بن عيينة قال أخربين الزهري فلما قمت سألت فقال يل عمرو بن قيس وحضر اجمللس 
معي هو سعيد بن املسيب رضي اهلل عنه قلت لسفيان أشككت حني أخربك سعيد بن املسيب قال ال هو 

  .كما قال غري أيه قد كان دخلين الشك

وأخربين من أثق به من أهل املدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  
  .بل شهادهتما وأىب أبو بكر أن يرجع فرد شهادتهعنه ملا جلد الثالثة استتاهبم فرجع اثنان فق

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطا عن ابن عباس وابن الزبري أهنما قاال ال يلحق املختلعة الطالق يف  
  .العدة أليه طلق ما ال ميلك

هبا أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه قال لكل مطلقة متعة إال اليت فرض هلا الصداق ومل يدخل  
  .فحسبها يصف املهر

أخربيا مالك بن أيس عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
رجم يهوديني زييا مسعت الشافعي يقول سئل أبو حنيفة عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إىل اطالع 

  .يل فقال الزم الصمت يا أعرجالفجر وكان عنده رجل يبيل فقال أرأيت إن طلع الفجر يصف الل

أخربين عبد اهلل بن مؤمل عن ابن أيب مليكة قال كتبت إىل ابن عباس من الطائف يف جاريتني ضربت  
إحدامها األخرى وال شاهد عليهما فكتب إيل أن احبسهما بعد العصر مث اقرأ عليهما أن الذين يشترون 

  .بعهد اهلل وأمياهنم مثنا قليال ففعلت فاعترفت



أخربين حممد بن علي بن شاقع عن عبد اهلل بن علي بن السائب عن يافع بن عجري عن عبد يزيد أن  
ركاية بن عبد يزيد طلق امرأته مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال إين طلقت امرأيت البتة وواهلل 

كاية واهلل ما أردت إال ما أردت إال واحدة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال واحدة فقال ر
  .واحدة فردها إليه

أخربيا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عن عبد اهلل بن فسطاس عن جابر بن عبد اهلل  
رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده 

  .من النار

عن داود بن احلصني أيه مسع أبا غطفان املري قال اختصم زيد بن ثابت وابن  أخربيا مالك بن أيس 
مطيع إىل مروان بن احلكم يف دار فقضى باليمني على زيد بن ثابت على املنرب فقال زيد احلف له مكاين 

فقال مروان ال واهلل إال عند مقاطع احلقوق فجعل زيد حيلف أن حقه حلق ويأىب أن حيلف على املنرب 
  .جعل مروان يعجب من ذلك قال مالك رضي اهلل عنه كره زيد صرب اليمنيف

أخربيا مالك بن أيس عن أيب ليلى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سهل أن سهل بن أيب حثمة أخربه  
ورجال من كرباء قومه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حلويصة وحميصة وعبد الرمحن حتلفون 

  .صاحبكم قالوا ال قال فتحلف يهودوتستحقون دم 

أخربيا سفيان بن عيينة والثقفي عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة أن رسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدأ باأليصاريني فلما مل حيلفوا رد األميان على يهود

  .يه وسلم مبثلهأخربيا مالك عن حيىي عن بشري بن يسارعن النيب صلى اهلل عل 

أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجال من بين سعد بن ليث أجرى فرسا  
فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى عليهم حتلفون مخسني ميينا ما 

  .مات منها فأبوا وحترجوا من األميان فقال لآلخرين احلفوا أيتم فأبوا
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 ومن كتاب اختالف احلديث وترك املعاد منها  

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه هنى  
عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد اجلمرة قال سامل فقالت عائشة رضي اهلل عنها طيبت رسول اهلل صلى 

ليه وسلم بيدي إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه اهلل ع
  .وسلم أحق

أخربيا ابن عيية عن زياد بن عالقة عن عمه قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يف الصبح والنخل  
  .باسقات قال الشافعي رضي اهلل عنه يعين بقاف

مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال مسعت النيب صلى اهلل أخربيا سفيان عن  
عليه وسلم يقرأ يف الصبح والليل إذا عسعس قال الشافعي رضي اهلل عنه يعين قرأ يف الصبح إذا الشمس 

  .كورت

جعفر  أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخربين حممد بن عباد بن 
أخربين أبو سلمة بن سفيان وعبد اهلل بن عمر والعائذي عن عبد اهلل بن السائب قال صلى بنا رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم الصبح مبكة فاستفتح بسورة املؤمنني حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر 
  .لسائب حاضر ذلكعيسى أخذت النيب صلى اهلل عليه وسلم سعلة فحذف فركع قال عبد اهلل بن ا

أخربيا سفيان حدثنا أبو يعقوب عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم فايتهى وتره إىل السحر

أخربيا ابن فديك عن ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن  
 عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إال أيب هريرة رضي اهلل

  .رجلني قال أرادا الشهرة

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن  
  .ثابت أيه قرأ عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يسجد فيها

يا إبراهيم بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجال قرأ عن النيب صلى اهلل عليه أخرب 
وسلم السجدة فسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم مث قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النيب صلى اهلل 



فقال عليه وسلم فقال يا رسول اهلل قرأ فالن عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد 
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت

أخربيا عبد الوهاب عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال سافر  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني مكة واملدينة آمنا ال خياف إال اهلل يصلي ركعتني

روة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت أول ما فرضت الصالة ركعتني أخربيا سفيان عن الزهري عن ع 
ركعتني، فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر قلت فما شأن عائشة كايت تتم الصالة قال إهنا 

  .تأولت ما تأول عثمان رضي اهلل عنه

ن رسول اهلل صلى أخربيا مالك عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أ 
اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ الكديد مث أفطر فأفطر الناس معه وكايوا 

  .يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اذ أخربيا عبد العزيز بن حممد عن عمارة بن غزية عن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن سعد بن مع 
عنه قال قال جابر بن عبد اهلل كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم يسري بعد أن أضحى إذا هو جبماعة يف ظل شجرة فقال ما هذه اجلماعة قالوا رجل 
  .الرب الصوم يف السفرصائم جهده الصوم أو كلمة حنوها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس من 

أخربيا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد اهلل عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم األشعري أن  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ليس من الرب الصيام يف السفر

أخربيا مالك عن مسي موىل أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب رسول اهلل صلى  
هلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر الناس يف سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم ا

فصام النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أبو بكر يعين ابن عبد الرمحن قال الذي حدثين لقد رأيت النيب صلى 
يا رسول اهلل إن طائفة من  اهلل عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه املاء من العطش أو من احلر فقيل

  .الناس صاموا حني صمت فلما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالكديد فشرب فأفطر الناس
   
 

 2568 :صفحة 



 
أخربيا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل   

 رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا عليه وسلم خرج إىل مكة عام الفتح يف
رسول اهلل إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر 
بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ياسا صاموا فقال أولئك العصاة  قال الشافعي  ويف حديث الثقة عن 

بن حممد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح الدراوردي عن جعفر 
يف رمضان إىل مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال تقووا لعدوكم فقيل إن الناس أبوا أن يفطروا حني 

  .صمت فدعا بقدح من ماء فشرب مث ساق احلديث

ريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنا أخربيا الثقة عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه قال ساف 
  .الصائم ومنا املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال  
كايت ثقيف قد أسرت رجلني من أسر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال من بين عقيل و

  .أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ففداه النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف

أخربيا غري واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب أيوب األيصاري عن أيب بن  
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يغسل ما مس كعب قال قلت يا رسول اهلل إذا جامع أحديا فاكسل 

  .املرأة منه وليتوضأ مث ليصل

أخربيا مالك عن حيىي بن سعد عن سعيد بن املسيب أن أبا موسى األشعري رضي اهلل عنه أتى عائشة  
أم املؤمنني رضي اهلل عنها فقال لقد شق علي اختالف أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف أمر أين 

ما كنت سائال عنه أمك فسلين عنه فقال هلا الرجل يصيب أهله  ?ن أستقبلك به فقالت ما هوألعظم أ
مث يكسل وال ينزل قالت إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى ال أسأل عن هذا 

  .أحدا بعدك أبدا

عن خارجة بن زيد عن أبيه أخربيا إبراهيم بن حممد حدثين إبراهيم بن حممد بن حيىي بن زيد بن ثابت  
  .عن أيب بن كعب أيه كان يقول ليس على من مل ينزل غسل مث يزع عن ذلك أيب قبل أن ميوت



أخربيا الثقة عن يويس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أيب بن كعب  
مث ترك ذلك بعد وأمر بالغسل  ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان املاء من املاء يف أول اإلسالم

  .إذا مس اخلتان اخلتان

أخربيا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أن أبا موسى األشعري رضي اهلل عنه سأل عائشة  
رضي اهلل عنها عن التقاء اخلتايني فقالت عائشة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا التقى اخلتايان أو 

  .فقد وجب الغسل مس اخلتان اخلتان

أخربيا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  
  .قال النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا قعد بني الشعب األربع مث ألزق اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل

أو حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة  أخربيا الثقة عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه 
قالت إذا التقى اخلتايان فقد وجب الغسل قالت عائشة رضي اهلل عنها فعلته أيا والنيب صلى اهلل عليه 

  .وسلم فاغتسلنا

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كنا مع النيب صلى اهلل  
ض أسفاره فايقطع عقد يل فأقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على التماسه وليس عليه وسلم يف بع

  .معهم ماء فنزلت آية التيمم

أخربيا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عمار بن ياسر رضي اهلل عنه قال تيممنا مع  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املناكب

عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي اهلل عنه أخربيا الثقة عن معمر  
قال كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل 

  .املناكب

بن الصمة قال مررت أخربيا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث عبد الرمحن بن معاوية عن األعرج عن ا 
  .بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول فتمسح جبدار مث تيمم وجهه وذراعيه
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أخربيا الثقة حيىي بن حسان أيبأيا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها   

يصلي بالناس فوجد النيب صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن
وسلم خفة فجاء فقعد إىل جنب أيب بكر فأم النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر 

  .الناس وهو قائم

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن حيىي بن سعيد عن ابن أيب مليكة عن عبيد بن عمري عن النيب  
  .م مثل معناه ال خيالفهصلى اهلل عليه وسل

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه أهنم خرجوا  
  .يشيعويه وهو مريض فصلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا

أخربيا ابن أيب فديك عن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان رسول  
  .هلل عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامهاهلل صلى ا

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت كان يوم عاشوراء يوما  
تصومه قريش يف اجلاهلية وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصومه يف اجلاهلية فلما قدم النيب صلى اهلل 

بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء عليه وسلم املدينة صامه وأمر 
  .صامه ومن شاء تركه

أخربيا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن قال مسعت معاوية بن أيب سفيان يوم عاشوراء وهو  
ماؤكم يا على املنرب منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة من شعر يقول أين عل

لقد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول إمنا هلكت بنو  ?أهل املدينة
إسرائيل حني اختذها يساؤهم مث قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مثل هذا اليوم يقول إين 

  .صائم فمن شاء منكم فليصم

ن أيه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج وهو على املنرب أخربيا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن الرمح 
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول هلذا اليوم هذا يوم  ?يقول يا أهل املدينة أين علماؤكم

  .عاشوراء ومل يكتب اهلل عليكم صيامه وأيا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر



 ابن سعد عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ذكر عند أخربيا حيىي بن حسان عن الليث يعين 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يوما يصومه أهل 

  .اجلاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه

ت ابن عباس يقول ما علمت رسول اهلل صلى أخربيا ابن عيية أيه مسع عبيد اهلل بن أيب يزيد يقول مسع 
  .اهلل عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على األيام إال هذا اليوم يعين يوم عاشوراء

أخربيا سفيان عن الزهري عن احلسن وعبد اهلل ابين حممد بن علي قال وكان احلسن أرضامها عن أبيهما  
 صلى اهلل عليه وسلم هنى عن يكاح املتعة وعن حلوم أن عليا رضي اهلل عنه قال البن عباس إن رسول اهلل

  .احلمر األهلية

أخربيا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت ابن مسعود رضي اهلل عنه  
يقول كنا يغزوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس معنا يساء فأرديا أن خنتصي فنهايا عن ذلك 

  .صلى اهلل عليه وسلم مث رخص لنا أن ينكح املرأة إىل أجل بالشيءرسول اهلل 

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع

عد بن معاذ عن يافع بن جبري عن مسعود بن أخربيا مالك عن حيىي ابن سعيد عن واقد بن عمرو بن س 
  .احلكم عن علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم يف اجلنائز مث جلس

أخربيا مالك عن أيب الزير عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى  
  .ال بعد كلوا وتزودوا وادخرواعن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث مث ق
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أخربيا مالك عن مجد اهلل بن أيب بكر عن عبد اهلل بن واقد بن عبد اهلل أيه قال هنى رسول اهلل صلى اهلل   

عليه وسلم عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث قال عبد اهلل بن أيب بكر فذكرت ذلك لعمرة رضي اهلل 
ائشة تقول عف ياس من أهل البادية حضرت األضحى يف زمان رسول اهلل عنها فقالت صدق مسعت ع



صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ادخروا لثالث وتصدقوا مبا بقي قالت فلما 
كان بعد ذلك قيل لرسول اهلل لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم جيملون منها الودك ويتخذون منها 

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول اهلل هنيتنا عن أكل األسقية فقا
حلوم الضحايا بعد ثالث فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت 

  .حضرة األضحى فكلوا وادخروا وتصدقوا

بن مرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ما  أخربيا أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن النعمان 
تقولون يف الشارب والزاين والسارق وذلك قبل أن تنزل احلدود فقالوا اهلل ورسوله أعلم فقال رسول اهلل 

  .صلى اهلل عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته مث ساق احلديث

عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس أيه قال مسعت عمر بن اخلطاب أخربيا مالك عن ابن شهاب عن  
رضي اهلل عنه يقول الرجم يف كتاب اهلل حق على كل من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 

  .عليه البينة أو كان احلبل واالعتراف

اخلطاب رضي اهلل عنه أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد أيه مسع سعيد بن املسيب يقول قال عمر بن  
إياكم أن هتلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل ال جند حدين يف كتاب اهلل فقد رجم رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم ورمجنا فوالذي يفسي بيده لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبتها الشيخ 
  .والشيخة إذا زييا فارمجومها البتة فإيا قد قرأياها

ربيا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أيب هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وشبل أخ 
أن رجال ذكر أن ابنه زىن بامرأة رجل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألقضني بينكما بكتاب 

  .ترفت فرمجهافجلد ابنه مائة وغربه عاما أييسا أن يغدو على امرأة اآلخر فإن اعترفت فارمجها فاع

أخربيا مالك عبد الوهاب عن يويس عن احلسن عن عبادة يعين ابن الصامت أن النيب صلى اهلل عليه  
وسلم قال خذوا عين خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة والرجم وقد حدثين الثقة 

له عبد الوهاب بينهما فترك من أن احلسن كان يدخل بينه وبني عبادة حطان الرقاشي فال أدري أدخ
  .كتايب حني حولته وهو يف األصل أوال واألصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عين

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري وعن قبيصة بن ذؤيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من شرب  
  .اخلمر فاجلدوه



سعيد عن أيب أمامة بن سهل عن عثمان بن  أخربيا الثقة وهو حيىي بن حسان عن محاد عن حيىي بن 
عفان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال حيل دم امرىء مسلم إال من إحدى ثالث 

  .كفر بعد إميان أو زيا بعد إحصان أو قتل يفس بغري يفس

د الرمحن العدوي عن أيب أخربيا الثقة عن ابن أيب ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد اهلل بن عب 
سعيد اخلدري أن رجال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال إن بئر بضاعة يطرح فيها الكالب 

  .واحليض فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم إن املاء ال ينجسه شيء

نه أن رسول أخربيا ابن عيينة عن أيب الزياد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل ع 
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد ال حيضرين ذكره أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  
قالل هجر إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا ويف هذا احلديث بقالل هجر قال ابن جريج وقد رأيت 

  .فالقلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا

من اجلزء الثاين من اختالف احلديث من األصل العتيق أخربيا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن ? 
األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس 

  .الشمسوعن الصالة بعد الصبح حىت تطلع 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال يتحرى  
  .أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروهبا

   
 

 2571 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهلل الصناحبي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه   

ال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارهنا فإذا زالت وسلم ق
فارقها فإذا ديت للغروب قارهنا فإذا غربت هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة يف تلك 

  .الساعات



عليه وسلم يام عن أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
الصبح فصالها بعدما طلعت الشمس مث قال من يسي الصالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهلل عز وجل يقول 

  .أقم الصالة لذكري

أخربيا سفيان عن عمرو يعين ابن دينار عن يافع بن جبري عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه  
يف سفر فعرس فقال أال رجل صاحل يكأليا الليلة ال يرقد  وسلم قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عن الصالة فقال بالل أيا يا رسول اهلل قال فاستند بالل إىل راحلته واستقبل الفجر فلم يفزعوا إال حبر 
يا رسول اهلل أخذ  :الشمس يف وجوههم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا بالل فقال بالل

قال فتوضأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث صلى ركعيت الفجر مث اقتادوا  بنفسي الذي أخذ بنفسك
  .شيئا مث صلى الفجر

أخربيا سفيان عن أيب الزبري أيب عن عبد اهلل بن باباه عن جبري بن مطعم رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  
 مينعن أحدا طاف هبذا صلى اهلل عليه وسلم قال يا بين عبد مناف من وىل منكم من أمر الناس شيئا فال

  .البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار

أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله أو مثل  
  .معناه ال خيالفه وزاد عطاء يا بين عبد املطلب أو يا بين هاشم أو يا بين عبد مناف

اهلل بن أيب لبيد قال مسعت أبا سلمة قال قدم معاوية املدينة فبينما هو على املنرب أخربيا سفيان عن عبد  
إذ قال يا كثري بن الصلت اذهب إىل عائشة أم املؤمنني فسلها عن صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
فقال الركعتني بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد اهلل بن احلرث بن يوفل معنا 

اذهب فامسع ما تقول أم املؤمنني قال فجاءها فسأهلا فقالت له عائشة ال علم يل ولكن اذهب إىل أم 
سلمة فسلها قال فذهبت معه إىل أم سلمة رضي اهلل عنها فقالت دخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ل اهلل صلى اهلل وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتني مل أكن أراه يصليهما فقلت يا رسو
عليه وسلم صليت صالة مل أكن أراك تصليها فقال إين كنت أصلي الركعتني بعد الظهر وإيه قدم علي 

  .وفد بين منري أو صدقة فشغلوين عنهما فهما هاتان الركعتان



أخربيا سفيان عن ابن قيس عن حممد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال رآين رسول اهلل صلى اهلل  
وسلم وأيا أصلي ركعتني بعد الصبح فقال ما هاتان يا قيس فقلت إين مل أكن صليت ركعيت الفجر  عليه

  .فسكت عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن حاطب حدثه قال تويف  
مة يوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية مل تفقه حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكايت له أ

فلم ترعه إال حببلها وكايت ثيبا فذهب إىل عمر رضي اهلل عنه فحدثه فقال عمر أليت الرجل ال يأيت 
خبري فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال أحبلت فقالت يعم من مرعوش بدرمهني فإذا هي تستهل بذلك 

الرمحن بن عوف فقال قد أشريوا علي قال وكان عثمان  ال تكتمة قال وصادف عليا وعثمان وعبد
جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرمحن بن عوف قد وقع عليها احلد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد 

أشار عليك أخواك فقال أشر علي أيت فقال أراها تستهل به كأهنا ال تعلمه وليس احلد إال على من 
  .ه ما احلد إال على من علمه فجلدها عمر مائة وغرهبا عاماعلمه فقال صدقت والذي يفسي بيد

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الضب  
  .فقال لست بآكله وال حمرمه

  .أخربيا سفيان عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه 
   
 

 2572 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب أمامة بن حنيف عن ابن عباس قال الشافعي رضي اهلل عنه أشك   

أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد أهنما دخال مع النيب 
صلى اهلل عليه وسلم بيده فقال له  صلى اهلل عليه وسلم بيت ميموية فأتى بضب حمنود فأهوى إليه النيب

بعض النسوة الاليت يف بيت ميموية أخربوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا يريد أن يأكل فقالوا هو 
إيه ضب يا رسول اهلل فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسلم يده فقلت أحرام هو قال ال ولكنه مل 

  .فاجتررته فأكلته ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينظر يكن بأرض قومي فأجدين أعافه قال خالد



أخربيا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة  
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا 

  .صموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل عز وجلقالوها فقد ع

أخربيا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن جابر بن عبد اهلل عن أيب هريرة رضي اهلل عنه  
أن عمر رضي اهلل عنه قال أليب بكر فيمن منع الصدقة أليس قد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال 

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها أزال 
  .وحساهبم على اهلل فقال أبو بكر رضي اهلل عنه هذا من حقها يعين منعهم الصدقة

اهلل  أخربيا الثقة عن حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول اهلل صلى 
عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أمريا فإذا لقيت عدوا من املشركني فادعهم إىل ثالث خالل 

أو ثالث خصال شك علقمة ادعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل 
أن عليهم ما عليهم التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم إن هم فعلوا أن هلم ما للمهاجرين و

فإن اختاروا املقام يف دارهم فأعلمهم أهنم كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهلل كما جيري على 
املسلمني وليس هلم يف الفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن مل جييبوك فادعهم إىل أن يعطوا 

  .تعاىل وقاتلهماجلزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن باهلل 

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جبالة يقول مل يكن عمر بن اخلطاب أخذ اجلزية من اجملوس حىت  
  .شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذها من جموس هجر

ألشجعي على ما أخربيا سفيان عن أيب سعد بن املرزبان عن يصر بن عاصم قال قال فروة بن يوفل ا 
تؤخذ اجلزية من اجملوس وليسوا بأهل كتاب فقام إليه املستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو اهلل تطعن على 
أيب بكر وعمر وعلى أمري املؤمنني يعين عليا وقد أخذوا منهم اجلزية فذهب به إىل القصر فخرج عليهم 

رضي اهلل عنه أيا أعلم الناس باجملوس كان  علي رضي اهلل عنه فقال اتئدا فجلسا يف ظل القصر فقال علي
هلم علم يعلمويه وكتاب يدرسويه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل 

مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه احلد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خريا من دين 
فأيا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه فتابعوه وقاتلوا الذين  آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بناته



خالفوهم حىت قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتاهبم فرفع من بني أظهرهم وذهب العلم الذي يف 
  .صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم اجلزية

عبيد اهلل عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأيا يومئذ قد راهقت أخربيا مالك عن الزهري عن  
االحتالم ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بني يدي الصف ويزلت فأرسلت 

  .محاري يرتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد

أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  أخربيا بعض أهل العلم عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل عز وجل وإذا خرجن ليخرجن 

  .تفالت

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اله صلى اهلل عليه وسلم قال ال متنعوا إماء اهلل  
  .مساجد اهلل

يب سعيد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن سعيد بن أ 
  .أيه قال ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم

   
 

 2573 :صفحة 
 
 أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن ابن عباس قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  

وسلم خيطب يقول ال خيلون رجل بامرأة وال حيل المرأة أن تسافر إال ومعها ذو حمرم فقام رجل فقال 
  .يا رسول اهلل إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا إن امرأيت ايطلقت حاجة فقال ايطلق فاحجج بامرأتك

إن كان ليكون علي أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة أيه مسع عائشة رضي اهلل عنها تقول  
  .الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حىت يأيت شعبان

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من جاء  
  .منكم اجلمعة فليغتسل



ضي اهلل عنه أن أخربيا مالك وسفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ر 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم

أخربيا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان الناس عمال  
  .أيفسهم فكايوا يروحون هبيئتهم فقيل هلم لو اغتسلتم

ل عن يافع بن جبري عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول أخربيا مالك عن عبد اهلل بن الفض 
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف يفسها وإذهنا صماهتا

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن جارية عن عمهما  
بنت حذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النيب صلى اهلل عليه وسلم فرد عن خنساء 

  .يكاحها

أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت تزوجين رسول اهلل صلى اهلل  
فإذا رأين  عليه وسلم وأيا بنت سبع وبىن يب وأيا بنت تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينين

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تقمعن منه وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسر هبن إيل

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن النجش 

لى اهلل عليه وسلم ال أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل ص 
  .تناجشوا

  .أخربيا سفيان ومالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 

  .أخربيا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبع أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  
  .بعضكم على بيع بعض

أخربيا مالك وسفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .ال يبع بعضكم على بيع بعض

صلى اهلل عليه  أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
  .وسلم قال ال يبيع الرجل على بيع أخيه

  .أخربيا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 



أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبع  
  .حاضر لباد

يب الزبري عن جابر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يبع أخربيا سفيان عن أ 
  .حاضر لباد دعوا الناص يرزق اهلل بعضهم من بعض

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال ال تلقوا السلغ

الك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن وعن حممد بن النعمان بن بشري حيدثايه أخربيا سفيان أو م 
عن يعمان بن بشري أن أباه أتى به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أين حنلت ابين هذا غالما 
ى كان يل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكل ولدك حنلت مثل هذا فقال ال فقال رسول اهلل صل
  .اهلل عليه وسلم فأرجعه  قال أبو العباس  وكان هذا عند أصحابنا كلهم مالك فلذلك جعلته بالشك

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاوس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال الوالد من ولده

   
 

 2574 :صفحة 
 
يا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت جاءتين بريرة فقالت إين أخرب  

كاتبت أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت هلا عائشة إن أحب أهلك أن أعدها هلم 
ءت بريرة من عددهتا ويكون والؤك يل فعلت فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم ذلك فأبوا عليها فجا

عند أهلها ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس فقالت إين عرضت عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء 
هلم فسمع ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربته عائشة فقال هلا 

ن الوالء ملن أعتق ففعلت عائشة رضي اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خذيها واشترطي هلم الوالء فإ
فما بال  .عنها مث قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الناس فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال أما بعد



رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهلل ما كان من شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان 
  .ا الوالء ملن أعتقمائة شرط قضاء اهلل أحق وشرطه أوثق وإمن

  .أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله 

أخربيا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم ضحى بكبشني أملحني

  .أخربيا سفيان 

سيب عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل أخربيا عبد الرمحن بن محيد عن سعيد بن امل 
  .صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وال من بشره شيئا

أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن عمران بن بشري بن حمرز عن سامل سبالن  
شة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة وكايت خترج بأيب حىت موىل النصريني تال خرجنا مع عائ

يصلي هبا قال فأتى عبد الرمحن بن أيب بكر بوضوء فقالت عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم يا عبد 
الرمحن أسبغ الوضوء يا عبد الرمحن فإين مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول ويل لألعقاب من النار 

  .امةيوم القي

أخربيا سفيان عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت لعبد الرمحن  
  .أسبغ الوضوء يا عبد الرمحن فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ويل لألعقاب من النار

يد عن رافع بن خديج رضي أخربيا سفيان عن ابن عجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لب 
  .اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم ألجوركم أو قال لألجر

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كن يساء من املؤمنات يصلني مع  
  .إىل أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس النيب صلى اهلل عليه وسلم وهن متلفعات مبروطهن مث يرجعن

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه رضي اهلل عنه قال رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وال 

  .يرفع بني السجدتني



عاصم بن كليب قال مسعت أيب يقول حدثين وائل بن حجر قال رأيت رسول اهلل أخربيا سفيان عن  
صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع يرفع رأسه قال وائل مث أتيتهم يف 

  .الشتاء لرأيتتهم يرفعون أيديهم يف الربايس

بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه قال  أخربيا سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه قال سفيان مث قدمت الكوفة فلقيت يزيد 

فسمعته حيدثه هبا وزاد فيه مث ال يعود فظننت أهنم لقنوه قال سفيان هكذا مسعت يزيد حيدثه مث مسعته بعد 
ه مث ال يعود  قال الشافعي  رضي اهلل عنه وذهب سفيان إىل أن يغلط يزيد يف هذا حيدثه هكذا ويزيد في

  .احلديث ويقول كأيه لقن هذا احلرف اآلخر فتلقنه ومل يكن سفيان يرى يزيد باحلفظ كذلك

أخربيا سفيان بن عيينة عن حصني أظنه عن هالل بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أيب اجلعد فوقف  
بالرقة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخربين يب على شيخ 

  .هذا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يصلي خلف الصف وحلى فأمره أن يعيد الصالة
   
 

 2575 :صفحة 
 
لنيب صلى اهلل عليه أخربيا مالك عن أيب طلحة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن جدته مليكة دعت ا  

وسلم إىل طعام صنعته له فأكل منه مث قال قوموا فألصلي بكم قال أيس فقمت إىل حصري لنا قد اسود 
من طول ما لبس فنضحته مباء فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصففت أيا واليتيم وراءه والعجوز 

  .من ورائنا فصلى لنا ركعتني مث ايصرف

سحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة أيه مسع عمه أيس بن مالك يقول صليت أيا ويتيم أخربيا سفيان عن إ 
  .لنا يف بيتنا خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأم سليم خلفنا

أخربيا مالك عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم  
معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة مث ثبت  ذات الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صفت



قاعدا وأمتوا أليفسهم مث ايصرفوا فصفوا وجاه العدو جاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت 
  .بقيت عليه مث ثبت جالسا وأمتوا أليفسهم مث سلم هبم

القاسم بن حممد عن صاحل بن أخربيا من مسع عبد اهلل بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد اهلل عن  
  .خوات بن جبري عن خوات بن جبري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه ال خيالفه

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال خسفت الشمس  
 كل ركعة ركعتني مث فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فحكى ابن عباس أن صالته ركعتان يف

خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان كل آيات اهلل عز وجل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا 
  .رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهلل

  .أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها 

 عنها قالت خسفت الشمس فصلى النيب أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل 
  .صلى اهلل عليه وسلم فحكت أيه صلى ركعتني يف كل ركعة ركعتني

أخربيا الثقة عنه معمر عن الزهري عن كثري بن عباس بن عبد املطلب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم صلى يف كسوف الشمس ركعتني يف كل ركعة ركعتني

ل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود األيصاري قال ايكسفت أخربيا سفيان عن إمساعي 
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال الناس ايكسفت الشمس ملوت 

إبراهيم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان ملوت أحد 
  .ا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهلل وإىل الصالةوال حلياته فإذ

أخربيا سفيان عن سليمان األحول يقول مسعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس يف  
  .صفة زمزم ست ركعات مث أربع سجدات

عن أخربيا مالك عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر األيصاري عن أيب يويس موىل عائشة أم املؤمنني  
عائشة رضي اهلل عنها أن رجال قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو واقف على الباب وأيا أمسع يا 

رسول اهلل إين أصبح جنبا وأيا أريد الصوم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيا أصبح جنبا وأيا 
  .أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم



بكر أيه مسع أبا بكر بن عبد الرمحن يقول كنت أيا وأيب عند مروان بن أخربيا مالك عن مسي موىل أيب  
احلكم وهو أمري املؤمنني فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان 

أقسمت عليك يا عبد الرمحن لتذهنب إىل أم املؤمنني عائشة وأم سلمة فلتسألنها عن ذلك فقال أبو بكر 
الرمحن وذهبت معه حىت دخلنا على عائشة رضي اهلل عنها فسلم عليها عبد الرمحن فقال يا فذهب عبد 

أم املؤمنني إيا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة 
فعله قال عبد ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرمحن أترغب عما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي

الرمحن ال واهلل فقالت عائشة فاشهد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من مجاع 
غري احتالم مث يصوم ذلك اليوم قال مث خرجنا حىت دخلنا على أم سلمة رضي اهلل عنها فسأهلا عن ذلك 

الرمحن ما قالتا فأخربه فقال مروان فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حىت جئنا مروان فقال له عبد 
أقسمت عليك يا أبا حممد لتركنب دابيت بالباب فلتأتني أبا هريرة فلتخربيه بذلك فركب عبد الرمحن 

وركبت حىت أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة مث ذكر له ذلك فقال أبو هريرة ال علم له 
  .بذلك إمنا أخربييه خمرب

   
 

 2576 :صفحة 
 
أخربيا سفيان حدثنا مسي موىل أيب بكر عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن عائشة أهنا قالت   

  .كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه

أخربيا عبد الوهاب عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد بن أوس رضي اهلل عنه  
كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجال حيتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان قال 

  .فقال وهو آخذ بيدي أفطر احلاجم واحملجوم

أخربيا سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم حتجم حمرما صائما



فيان عن ابن شهاب قال أخربين يزيد بن األصم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكح وهو أخربيا س 
  .حالل قال عمرو فقلت البن شهاب أجتعل يزيد بن األصم ابن عباس

أخربيا سفيان عن أيوب بن موسى عن يبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي اهلل عنه أن  
  .م قال احملرم ال ينكح وال خيطبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

أخربيا مالك عن يافع عن يبيه بن وهب أحد بين عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي اهلل  
  .عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب

رسول صلى اهلل عليه وسلم بعث  أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سليمان بن يسار أن 
  .أبا رافع مواله ورجال من األيصار فزوجاه ميموية والنيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة

أخربيا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن املسيب قال وهل فالن ما يكح رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم ميموية إال وهو حالل

أيه مسع عبيد اهلل بن أيب يزيد يقول مسعت ابن عباس يقول أخربين أسامة بن زيد أن النيب أخربيا سفيان  
  .صلى اهلل عليه وسلم قال إمنا الربا يف النسيئة

أخربيا عبد الوهاب عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن  
صلى اهلل عليه وسلم قال ال تبيعوا الذهب بالذهب وال  عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن رسول اهلل

الورق بالورق وال الرب بالرب وال الشعري بالشعري وال التمر بالتمر وال امللح بامللح إال سواء بسواء عينا بعني 
يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والرب بالشعري والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح 

  .مر يدا بيد كيف شئتم ويقص أحدمها التمر أو امللح وزاد أحدمها من زاد أو ازداد فقد أرىببالت

أخربيا مالك عن موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
  .اهلل عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما

لك عن يافع عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال تبيعوا الذهب بالذهب أخربيا ما 
إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على 

  .بعض وال تبيعوا غائبا منها بناجز

عامر عن عثمان رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل أخربيا مالك أيه بلغه عن جده مالك بن أيب  
  .عليه وسلم ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرمهني



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .فال شفعةعليه وسلم قال الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود 

أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم مثله أو مثل معناه ال خيالفه

أخربيا سعيد بن سامل أخربيا ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه  
  .قال الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعةوسلم أيه 

أخربيا الشافعي قال فإن سفيان أخربه عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع أن  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال اجلار أحق بسقبه

مسعت عائشة رضي اهلل عنها وذكر أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة أهنا  
هلا أن عبد اهلل بن عمر يقول أن امليت ليعذب ببكاء احلي فقالت عائشة أما إيه مل يكذب ولكنه أخطأ أو 
يسي إمنا مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال إهنم ليبكون عليها 

  .وإهنا لتعذب يف قربها
   
 

 2577 :صفحة 
 
أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخربين ابن أيب مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان   

مبكة فجئنا يشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إين جلالس بينهما جلست إىل أحدمها مث جاء 
رسول اهلل صلى اهلل عليه  اآلخر فجلس إيل فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان أال تنهى عن البكاء فإن

وسلم قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك مث حدث ابن 
عباس قال صدرت مع عمر بن اخلطاب من مكة حىت إذا كنا بالبيداء إذا بركب حتت ظل شجرة قال 

ب فقلت ارحتل فاحلق بأمري اذهب فايظر من هؤالء فذهبت فإذا صهيب قال ادعه فرجعت إىل صهي
املؤمنني فلما أصيب عمر مسعت صهيبا يبكي وهو يقول واأخياه واصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي 

علي وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه قال فلما مات عمر 



ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم اهلل عمر ال واهلل ما حدث رس
يعذب املؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن اهلل يزيد الكافر عذابا ببكاء 
أهله عليه فقالت عائشة حسبكم القرآن ال تزر وازرة وزر أخرى وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما عند 

  .مليكة فواهلل ما قال ابن عمر من شيءذلك واهلل أضحك وأبكي قال ابن أيب 

أخربيا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األيصاري رضي اهلل عنه عن النيب  
صلى اهلل عليه وسلم أيه هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام 

  .نحرف ويستغفر اهلل تعاىلفوجديا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فن

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن عبد اهلل بن عمر رضي  
اهلل عنهما أيه كان يقول إن ياسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة وال بيت املقدس قال 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على لبنتني مستقبال عبد اهلل بن عمر لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رس
  .بيت املقدس حلاجته

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد على عتقيه منه شيء

عن أيب إسحاق عن عبد اهلل بن شداد عن ميموية رضي اهلل تعاىل عنها زوج النيب صلى أخربيا سفيان  
اهلل عليه وسلم قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي يف مرط بعضه علي وبعضه عليه وأيا 

  .حائض

سلم على أخربيا سفيان عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال كنا ي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يف الصالة قبل أن يأيت أرض احلبشة فريد علينا وهو يف الصالة فلما رجعنا 

من أرض احلبشة أتيته ألسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذين ما قرب وما بعد 
ره ما يشاء وإن مما أحدث اهلل أن فجلست حىت إذا قضى صالته أتيته فقال إن اهلل جل ثناؤه حيدث من أم

  .ال تكلموا يف الصالة

أخربيا مالك عن أيوب السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
فقال  ?اهلل عليه وسلم ايصرف من اثنتني فقال ذو اليدين أقصرت الصالة أم يسيت يا رسول اهلل

فقال الناس يعم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ?سلم أصدق ذو اليدينرسول اهلل صلى اهلل عليه و



وسلم فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع مث كرب فسجد مثل 
  .سجوده أو أطول مث رفع

اهلل عنه أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد قال مسعت أبا هريرة رضي  
يقول صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة العصر فسلم يف ركعتني فقام ذو اليدين فقال 

أقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس فقال أصدق  ?أقصرت الصالة أم يسيت يا رسول اهلل
ة مث سجد سجدتني وهو فقالوا يعم فأمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بقي من الصال ?ذو اليدين

  .جالس بعد التسليم

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال  
سلم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام اخلرباق رجل 

صالة فخرج مغضبا جير رداءه فسأل فأخرب فصلى تلك بسيط اليدين فنادى يا رسول اهلل أقصرت ال
  .الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم

   
 

 2578 :صفحة 
 
أخربين بعض أهل العلم عن جعفر بن حممد عن أبيه أيه قال ملا ايتهى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه   

رأسه من الركعة اآلخرة من الصبح قال مسع  وسلم قتل أهل بئر معوية أقام مخس عشرة ليلة كلما رفع
  .اهلل ملن محده ربنا لك احلمد اللهم افعل فذكر دعاء طويال مث كرب فسجد

أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا  
لوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب رفع رأسه يف الركعة الثايية من الصبح قال اللهم أيج ا

  .ربيعة واملستضعفني مبكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل ورمبا قال عن أبيه ورمبا مل يقله قال قال عمر إذا  
لكم كل شيء حرم عليكم إال النساء والطيب قال سامل وقالت  رميتم اجلمرة وذحبتم وحلقتم فقد حل



عائشة أيا طيبت النيب صلى اهلل عليه وسلم إلحرامه قبل أن حيرم وحلله بعد أن رمى اجلمرة وقبل أن 
  .يزور البيت قال سامل رضي اهلل عنه وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحق أن تتبع

يد اهلل عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أيه أهدى لرسول اهلل صلى أخربيا مالك عن الزهري عن عب 
اهلل عليه وسلم محارا وحشيا وهو باألبواء أو بودان فرده عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما رأى 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف وجهه قال إيا مل يرده عليك إال أيا حرم

 عن ابن جريج وأخربين مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل التيمي أخربيا مسلم وسعيد بن سامل 
عن يافع موىل أيب قتادة عن أيب قتادة األيصاري رضي اهلل عنه أيه كان مع النيب صلى اهلل عليه وسلم 

حىت إذا كان ببعض طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم فرأى محارا وحشيا فاستوى 
سه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا فأخذ رحمه فشد على احلمار فقتله على فر

فأكل منه بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأىب بعضهم فلما أدركوا النيب صلى اهلل عليه وسلم 
  .سألوه عن ذلك فقال إمنا هي طعمة أطعمكموها اهلل تعاىل

سلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة يف احلمار الوحشي مثل حديث أيب أخربيا مالك عن زيد بن أ 
  .النضر إال أن يف حديث زيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هل معكم من حلمه من شيء

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن حنطب عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل  
 صلى اهلل عليه وسلم قال حلم الصيد لكم يف اإلحرام حالل ما مل تصيدوه أو يصاد عنهما أن رسول اهلل

  .لكم

أخربيا من مسع سليمان بن بالل حيدث عن عمرو بن أيب عمرو وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم هكذا

 سلمة عن جابر رضي أخربيا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عمرو بن أيب عمرو عن رجل من بين 
اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم هكذا قال الشافعي رضي اهلل عنه وابن أيب حيىي احفظ من 

  .الدراوردي وسليمان مع ابن أيب حيىي

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال خيطب  
  .أحدكم على خطبة أخيه



أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله  
  .وقد زاد بعض احملدثني حىت يترك أو يأذن

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة أن  
م قال هلا يف عدهتا من طالق زوجها فإذا حللت أخربته أن معاوية وأبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

جهم خطباين فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو اجلهم فال 
يضع عصاه عن عاتقه أيكحي أسامة قالت فكرهته فقال أيكحي أسامة فنكحته فجعل اهلل فيه خريا 

  .واغتبطت به

أخربيا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه رضي  
اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 

  .تقدمه قال يعمعليكم فاقدروا له وكان عبد اهلل يصوم قبل اهلالل بيوم قيل إلبراهيم بن سعد ي

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال عجبت ممن  
  .يتقدم الشهر وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه

   
 

 2579 :صفحة 
 
أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول  أخربيا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال تقدموا الشهر بيوم وال يومني إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه 
  .أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني

حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة رضي  أخربيا عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري 
اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقدموا بني يدي رمضان بيوم وال يومني إال رجل 

  .كان يصوم صوما فليصمه

أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب أو أيب سلمة عن أيب هريرة الشك من سفيان أن رسول  
  .سلم قال الولد للفراش وللعاهر احلجراهلل صلى اهلل عليه و



أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أن عبد بن زمعة وسعدا  
اختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ابن أمة زمعة ذكره فقال سعد يا رسول اهلل أوصاين أخي 

فإيه ابين فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أيب ولد على  إذا قدمت مكة أن أيظر إىل ابن زمعة فاقبضه
  .فراش أيب فرأى شبها بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرق بني  
  .املتالعنني واحلق الولد باملرأة

أخربيا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل  
شيخ من بين زهرة كان يسكن داريا فذهبت معه إىل عمر فسأله عن والد من والد اجلاهلية فقال أما 

نه صدقت ولكن رسول اهلل الفراش فلفالن وأما النطفة فلفالن فقال عمر يعين ابن اخلطاب رضي اهلل ع
  .صلى اهلل عليه وسلم قضى بالفراش

أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وذكر حديث املتالعنني فقال قال النيب صلى  
اهلل عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينني عظيم اإلليتني فال أراه إال قد صدق وإن 

  .رة فال أراه إال كاذبا فجاءت به على النعت املكروهجاءت به أمحر كأيه وح

أخربيا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن املسيب وعبيد اهلل بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل عليه  
وسلم قال إن جاءت أميعز سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه فجاءت به 

  .أديعج

سامل عن ابن أيب ذئب عن خملد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أن أخربيا سعيد بن  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى أن اخلراج بالضمان

أخربيا مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال اخلراج بالضمان

الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن أيب  
قال ال تصروا اإلبل والغنم فما ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيها أمسكها وإن 

  .سخطها ردها وصاعا من متر



تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  أخربيا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي اهلل 
  .مثله إال أيه قال ردها وصاعا من متر ال مسراء

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من  
  .ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر  
  .ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال أما الذي هنى عنه  
ب كل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حىت يستوىف وقال ابن عباس برأيه وال أحس

  .شيء إال مثله

أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عبد اهلل بن كثري عن أيب املنهال عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  
قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة وهم يسلفون التفر السنة والسنتني والثالث فقال رسول اهلل صلى 

  .زن معلوم وأجل معلوم أو إىل أجل معلوماهلل عليه وسلم من سلف فليسلف يف كيل معلوم وو

أخربيا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال هناين رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم عن بيع ما ليس عندي

أخربيا مسلم عن ابن أيب حسني عن عطاء وطاوس أحسبه قال وجماهد واحلسن أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .يوم الفتح وال يقتل مؤمن بكافرعليه وسلم قال 

   
 

 2580 :صفحة 
 
أخربيا سفيان عن مطرف عن الشعيب عن أيب حجيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول اهلل صلى   

اهلل عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يعطي اهلل عبدا فهما يف 
وما يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر ويف  كتابه وما يف الصحيفه فقلت

  .موضع آخر وال يقتل مؤمن بكافر



أخربيا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة أن حميصة سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  
  .كسب احلجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حىت قال أطعمه رقيقك واعلفه ياضحك

ربيا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة عن أبيه أيه استأذن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أخ 
  .إجارة احلجام فنهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذيه حىت قال أعلفه ياضحك ورقيقك

ر أخربيا مالك عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه قال حجم أبو طيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأم 
  .له بصاع من متر وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه أيه قيل له احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم فقال يعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعني وأمر مواليه أن خيففوا عنه من ضريبته وقال إن أمثل ما 

  .مة والقسط البحري لصبيايكم من العذرة وال تعذبوهم بالغمزتداويتم به احلجا

  .أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سريين عن ابن عباس 

وأخربيا سفيان أخربين إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال  
  .للحجام اشكموه

ن أيب مليكة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن اب 
  .صلى اهلل عليه وسلم قال البينة على املدعي وأحسبه قال وال أتيقنه أيه قال واليمني على املدعى عليه

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة  
هل وحميصة بن مسعود خرجا إىل خيرب فتفرقا حلاجتهما فقتل عبد اهلل بن سهل فايطلق أن عبد اهلل بن س

هو وعبد الرمحن أخو املقتول وحويصة بن مسعود إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكروا له قتل 
و عبد اهلل بن سهل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتلفون مخسني ميينا وتستحقون دم قاتلكم أ

صاحبكم فقالوا يا رسول اهلل مل يشهد ومل حنضر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتربئكم يهود 
خبمسني ميينا قالوا يارسول اهلل كيف يقبل أميان قوم كفار فزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عقله من 

  .بد لناعنده قال بشري بن يسار قال سهل لقد ركضتين فريضة من تلك الفرائض يف مر
  
 ومن كتاب الطالق ? 



أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال البن عباس إمنا  
كايت الثالث على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جتعل واحدا وأيب بكر وثالث من إمارة عمر 

  .فقال ابن عباس يعم

جمليد عن ابن جريج عن جماهد قال قال رجل البن عباس طلقت امرأيت أخربيا مسلم بن خالد وعبد ا 
  .مائة قال تأخذ ثالثا وتدع سبعا وتسعني

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي  
أمهلها حىت إذا شارفت  عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل امرأة له فطلقها مث

ايقضاء عدهتا ارجتعها مث طلقها وقال واهلل ال آويك إيل وال حتلني أبدا فأيزل اهلل تعاىل الطالق مرتان 
فإمساك مبعروف وتسريح بإحسان فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو مل 

  .يطلق

ي اهلل عنها أيه مسعها تقول جاءت امرأة رفاعة يعين أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رض 
القرظي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت إين كنت عند رفاعة فطلقين فبت طالقي فتزوجت 

بعده عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدية الثوب فتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال 
حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وأبو بكر عند النيب صلى اهلل عليه  تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال

وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن فنادى يا أبا بكر أال تسمع ما جتهر به هذه عند 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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ين أبو الزبري أيه مسع عبد اهلل بن أمين يسأل ابن أخربيا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن ابن جريج أخرب  

عمر وأبو الزبري يسمع كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد اهلل بن عمر امرأته وهي 
حائض على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال 



ه فلرياجعها فردها علي ومل يرها شيئا فقال إذا ظهرت فليطلق أو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر
  .ليمسك

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه طلق امرأته وهي حائض على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم  
فسأل عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مره فلرياجعها 

سكها حىت تطهر مث حتيض مث إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهلل مث ليم
  .عز وجل أن يطلق هلا النساء

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج أهنم أرسلوا إىل يافع يسألويه هل حسبت تطليقة ابن عمر على  
  .فقال يعم ?عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم 

  
 العتق ومن كتاب  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من أعتق  
شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه 

  .العبد وإال فقد عتق منه ما عتق

امل بن عبد اهلل عن أبيه رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن س 
عليه وسلم قال أميا عبد كان بني اثنني فاعتق أحدمها يصيبه فإن كان موسرا فإيه يقوم عليه بأعلى القيمة 

  .أو قيمة عدل ليست بوكس وال شطط مث يغرم هلذا حصته

أيه مسع مكحوال يقول مسعت ابن املسيب يقول أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج أخربين قيس بن سعد  
أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد هلا ومل يكن هلا مال غريه فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فأفرع 

  .بينهم فأعتق ثلثهم  قال الشافعي  رضي اهلل عنه كان ذلك يف مرض املعتق الذي مات فيه

بة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن رجال من األيصار أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قال 
أوصى عند موته فاعتق ستة مماليك ليس له مال غريهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له 
شيء غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال فيه قوال شديدا مث دعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء 

  .نني وأرق أربعةفأقرع بينهم فأعتق اث



أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال العجاء جرحها جبار

أخربيا مالك بن أيس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن حميصة أن ياقة للرباء بن عازب رضي اهلل  
ا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أهل األموال حفظها عنه دخلت حائط

  .بالنهار وما أفسدت املواشي بالليل فهو ضامن على أهلها

أخربيا أيوب بن سويد حدثنا األوزاعي عن الزهري عن حرام بن حميصة عن الرباء بن عازب أن ياقة  
فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  للرباء بن عازب دخلت حائط رجل من األيصار

  .على أهل احلوائط حفظها بالنهار وعلى أهل املاشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل

أخربيا عبد العزيز الدراوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال  
ع سنني مل حيجج مث أذن يف الناس باحلج فتدارك الناس أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة تس

باملدينة ليخرجوا معه فخرج فايطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وايطلقنا ال يعرف إال احلج وله 
خرجنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أظهريا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإمنا يفعل ما 

ما طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالبيت وبالصفا واملروة قال من مل يكن أمر به فقدمنا مكة فل
  .معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة
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 عليه أخربيا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أهنما مسعا طاوسا يقول خرج النيب صلى اهلل  

وسلم ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بني الصفا واملروة وأمر 
أصحابه أن من كان منهم أهل باحلج ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة فقال لو استقبلت من أمري ما 

هديي فقام إليه سراقة استدبرت ملا سقت اهلدي ولكين لبدت رأسي وسقت هدي وليس يل حمل إال حمل 
بن مالك فقال يا رسول اهلل اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد فقال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة قال فدخل علي من 



فقال أحدمها لبيك إهالل النيب صلى اهلل عليه  ?للتاليمن فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم يعين مب أه
  .وسلم وقال اآلخر لبيك حجة كحجة النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم أفرد احلج

ة رضي اهلل عنها قالت أهل رسول اهلل صلى اهلل عليه حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائش 
  .وسلم باحلج

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر عن حفصة رضي اهلل عنها أهنا قالت يا رسول اهلل ما شأن الناس  
  .حلوا بعمرة ومل حتلل أيت من عمرتك قال إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت احنر

  
 ومن كتاب جراح العمد  

أخربيا الثقة عن محاد عن حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن حنف عن عثمان رضي اهلل عنه أن  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال حيل قتل امرىء مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زىن 

  .بعد إحصان أو قتل يفس بغري يفس

سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا عبد العزيز عن حممد بن عمرو عن أيب  
عليه وسلم قال ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوا فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم 

  .إال حبقها وحساهبم على اهلل

اهلل بن عدي ابن  أخربيا حيىي بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد 
اخليار عن املقداد رضي اهلل عنه أيه أخربه أيه قال يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلين 

فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها مث الذ مين بشجرة فقال أسلمت هلل أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن 
ت يا رسول اهلل إيه قطع يدي مث قال ذلك بعد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فقل ?قاهلا

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن قتلته فإمنا مبنزلتك قبل أن تقتله  ?أن قطعها أفأقتله
  .وإيك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال

اهلل عليه وسلم قال أخربيا ابن عيينة عن أيوب عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك أن رسول اهلل صلى  
  .من قتل يفسه بشيء يف الدييا عذب به يوم القيامة



أخربيا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال وجد يف قائم سيف النيب صلى اهلل  
عليه وسلم كتاب أن أعدى الناس على اهلل سبحايه وتعاىل القاتل غري قاتله والضارب غري ضاربه من 

  .مواليه فقد كفر مبا أيزل اهلل سبحايه على حممد صلى اهلل عليه وسلمتوىل غري 

أخربيا ابن عيينة عن حممد بن إسحاق قال قلت أليب جعفر حممد بن علي ما كان يف الصحيفة اليت  
كايت يف قراب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال كان فيها لعن اهلل القاتل غري قاتله والضارب غري 

  .ن توىل غري ويل يعمته فقد كفر مبا أيزل اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلمضاربه وم

أخربيا سفيان عن ابن أيب ليلى عن احلكم أو عن عيسى بن أيب ليلى عن ابن أيب ليلى قال قال رسول  
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اغتبط مؤمنا بقتل فهو قود يده إال أن يرضي ويل املقتول فمن حال دويه

  .فعليه لعنة اهلل وغضبه ال يقبل منه صرف وال عدل

أخربيا ابن عيينة عن عبد امللك بن سعيد بن أجبر عن إياد بن لقيط عن أيب رمثة قال دخلت مع أيب على  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأى أيب الذي بظهر رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم فقال دعين أعاجل 

طبيب رفيق وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذا معك قال ابين أشهد به هذا الذي بظهرك فإين 
  .قال إما إيه ال جيين عليك وال جنين عليه

أخربيا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  
اخلطأ بالسوط والعصى مائة من اإلبل مغلظة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إال أن يف قتل العمد و

  .أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
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أخربيا الثقفي عن خالد احلذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النيب   

  .صلى اهلل عليه وسلم يعين مثله

حبان قال مقاتل أخذت هذا التفسري عن يفر  أخربيا معاذ بن موسى عن بكري بن معروف عن مقاتل بن 
حفظ معاذ منهم جماهدا واحلسن والضحاك بن مزاحم يف قوله تبارك وتعاىل  فمن عفي له من أخيه شيء 



فاتباع باملعروف  اآلية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل يفسا بغري يفس حق أن يقاد هبا وال 
ى أهل اإلجنيل أن يعفى عنه وال يقتل ورخص ألمة حممد ث إن يعفى عنه وال يقبل منه الدية وفرض عل

شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله ذلك ختفيص من ربكم ورمحة يقول الدية ختفيف 
من اهلل تعاىل إذ جعل الدية وال يقتل مث قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول من قتل بعد أخذ 

يم وقال يف قوله تعاىل  ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون  يقول الدية فله عذاب أل
  .لكم يف القصاص حياة ينتهي هبا بعضكم عن بعض خمافة أن يقتل

أخربيا سفيان بن عيينة أخربيا عمرو بن دينار قال مسعت جماهدا يقول مسعت ابن عباس رضي اهلل تعاىل  
ل القصاص ومل تكن فيه الدية فقال اهلل تبارك وتعاىل هلذه األمة  كتب عنهم يقول كان يف بين إسرائي

عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واأليثى باأليثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
باملعروف وأداة إليه بإحسان ذلك ختفيص من ربكم ورمحة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى 

  .ه عذاب أليم  بعد ذلك فل

أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب شريح الكعيب أن  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن اهلل حرم مكة ومل حيرمها الناس فال حيل ملن كان يؤمن باهلل 

حد فقال أحلت لرسول اهلل فإن اهلل واليوم األخر أن يسفك هبا دما وال يعضد هبا شجرا فإن ارختص أ
أحلها يل ومل حيلها للناس وإمنا أحلت يل ساعة من النهار مث هي حرام كحرمتها باألمس مث أيتم خزاعة 
قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأيا واهلل عاقله فمن قتل بعده قتيال فأهله بني خريتني أن أحبوا قتلوا وأن 

  .أحبوا أخذوا العقل

الك بن أيس عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر رضي اهلل عنه قتل يفرا مخسة أو أخربيا م 
  .سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر رضي اهلل عنه لو متاال عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا

أخربيا مسلم عن ابن جريج أظنه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية يقول وكايت تلك الغزوة  
ثق عملي يف يفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان يل أجري فقائل إيسايا فعض أحدمها يد اآلخر أو

فايتزع يعين املعضوض يدي من يف العاض فذهبت إحدى ثنيته فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فأهدر 
ها كأهنا يف ذي ثنيته قال عطاء وحسبت أيه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم أيدع يدي يف فيك تقضم

  .فحل يقضمها قال عطاء وقد أخربين صفوان أيهما عض فنسيته



أخربيا مسلم عن ابن جريج أن ابن أيب مليكة أخربه أن أباه أخربه أن أيسايا جاء إىل أيب بكر الصديق  
  .رضي اهلل عنه وعضه إيسان فايتزع يده فذهبت ثنيته فقال أبو بكر رضي اهلل عنه بعدت ثنيته

يا مالك عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن سعدا قال يا رسول اهلل أرأيت إن وجدت مع امرأيت أخرب 
  .رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعم

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد اإلله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن يفيل أن  
  . صلى اهلل عليه وسلم قال ومن قتل دون ماله فهو شهيدرسول اهلل

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال لو أن امرءا اطلع عليك بغري إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح

قال مسحت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر يف حجرة صلى  أخربيا سفيان أن حدثنا الزهري 
اهلل عليه وسلم مع النيب صلى اهلل عليه وسلم مدري حيك به رأسه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لو 

  .أعلم أيك تنظر لطعنت به يف عينك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يف بيته رأى رجال أخربيا الثقفي عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه أ 
  .اطلع عليه فأهوى له مبشقص يف يده كأيه لو مل يتأخر مل يبال أن يطعنه
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أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجال من بين مدجل يقال له قتادة حذف ابنه   

فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب رضي اهلل بسيف فأصاب ساقه فنزى يف جرحه فمات 
تعاىل عنه فذكر ذلك له فقال عمر رضي اهلل تعاىل عنه اعدد يل على قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم 

عليك فلما قدم عمر رضي اهلل تعاىل عنه أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة مث 
  .ل ها أيا ذا قال خذها فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس لقاتل شيءقا ?قال أين أخو املقتول

أخربيا مروان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال جلأ قوم إىل خثعم فلما غشيهم  
املسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أعطوهم يصف العقل 



مث قال عند ذلك إال أين بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول اهلل مل قال ال ترايا  لصالهتم
  .يارامها

أخربيا مطرف عن معمر عن الزهري عروة قال كان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبريا فرفع يف اآلطام  
مون فنشقوه بأسيافهم مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ياحية املشركني فابتدره املسل

وحذيفة يقول أىب أيب فال يسمعويه من شغل احلرب حىت قتلوه فقال حذيفة يغفر اهلل لكم وهو أرحم 
  .الرامحني فقضى النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه بديته

أخربيا حيىي بن حسان حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل  
النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى يف جنني امرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد وأمة مث إن املرأة عنه أن 

اليت قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن مرياثها لبنيها وزوجها والعقل 
  .على عصبتها

لى اهلل عليه وسلم فقال إن يل ماال وعياال أخربيا سفيان بن حممد بن املنكدر أن رجال جاء إىل النيب ص 
وإن أليب ماال وعياال وإيه يريد أن يأخذ مايل فيطعمه عياله فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أيت ومالك 

  .ألبيك

أخربيا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن أيب جحيفة قال سألت عليا رضي اهلل عنه هل  
يه وسلم سوى القرآن فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يؤتى اهلل عندكم من النيب صلى اهلل عل

عبدا فهما يف القرآن وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وال يقتل مؤمن 
  .بكافر

كتبه أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن يف الكتاب الذي  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم ويف كل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل

أخربيا إمساعيل بن علية بإسناده عن أيب موسى قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األصابع  
  .عشر عشر

تبه النيب صلى اهلل عليه أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه أن يف الكتاب الذي ك 
  .وسلم لعمرو بن حزم ويف املوضحة مخس



أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب كان يقول الدية للعاقلة وال ترث املرأة  
من دية زوجها شيئا حىت أخربه الضحاك بن سفيان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب إليه أن 

  .الضبايب من ديته فرجع إليه عمر رضي اهلل عنه يورث امرأة أشيم

أخربيا مالك عن ابن شهاب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب إىل الضحاك بن سفيان أن ورث امرأة  
  .أشيم الضبايب من ديته قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ

 عنها تليين وأخا يل يتيمني أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال كايت عائشة رضي اهلل 
  .يف حجرها فكايت خترج من أموالنا الزكاة

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ابتغوا يف أموال اليتامى ال  
  .تستهلكها الزكاة

  .أخربيا سفيان عن أيوب عن يافع عن ابن عمر أيه كان يزكي مال اليتيم 

يان عن أيوب بن موسى وحيىي بن سعيد وعبد الكرمي بن أيب املخارق كلهم خيربه عن القاسم أخربيا سف 
  .بن حممد قال كايت عائشة تزكي أموالنا وايه ليتجر هبا يف البحرين

أخربيا مالك بن أيس وسفيان عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل  
  .يع الوالء عن هبتهعليه وسلم هنى عن ب

أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيع عن جماهد أن عليا رضوان اهلل عليه قال الوالء مبنزلة احللف أقره حيث  
  .جعله اهلل
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أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر عن عائشة أهنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها يبيعكها   

فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ال مينعك ذلك فإمنا الوالء ملن  على أن والءها لنا
  .أعتق

  .أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنحوه مل يقل عن عائشة وذلك مرسل 



أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت جاءتين بريرة فقالت إين  
ي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت هلا عائشة إن أحب أهلك أن أعدها هلم كاتبت أهل

ويكون والؤك يل فعلت فذهبت بريرة إىل أهلها ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس فقالت إين قد 
هلا عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء هلم فسمع ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأ

فأخربته عائشة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خذيها واشترطي الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق ففعلت 
عائشة مث قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الناس فحمد اهلل مث قال أما بعد فما بال رجال 

 تعاىل فهو باطل وإن يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهلل تعاىل ما كان من شرط ليس يف كتاب اهلل
  .كان مائة شرط قضاء اهلل أحق وشرطه أوثق وإمنا الوالء ملن أعتق

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر بن احلارث بن هشام عن أبيه أيه أخربه  
اللذين ألم  أن العاص بن هشام هلك وترك بنني له ثالثة اثنان ألم ورجل لعلة أي لضرة فهلك أحد

وترك ماأل وموايل فورثه أخربه الذي ألمه وأبيه ماله ووالء مواليه مث هلك الذي ورث املال ووالء املوايل 
وترك ابنة وأخاه ألبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أيب أحرز من املال ووالء املوايل وقال أخوه ليس 

فاختصما إىل  ?و هلك أخي اليوم ألست أرثه أياكذلك إمنا أحرزت املال فأما والء املوايل فال أرأيت ل
  .عثمان رضي اهلل عنه فقضى ألخيه بوالء املوايل

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح أن طارق بن املرقع أعتق أهل بيت  
ذه فقال سوائب فأتى مبرياثهم فقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أعطوه مورثة طارق فأبوا أن يأخ

  .عمر فاجعلوه يف مثلهم من الناس
  
 ومن كتاب املكاتب  

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن زيد بن ثابت قال يف املكاتب هو عبد ما بقي عليه  
  .درهم

أخربيا عبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج عن إمساعيل بن أمية أن يافعا أخربه أن عبد اهلل بن عمر  
غالما له على ثالثني ألفا مث جاءه فقال إين قد عجزت فقال إذا أمح كتابتك فقال قد عجزت  كاتب



فاحمها أيت قال يافع فأشرت إليه احمها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن قال ابن عمر 
  .اعتزل جارييت قال فاعتق ابن عمر ابنه بعده

  
 ومن كتاب اجلزية  

العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن جنحة كتب إىل ابن عباس أخربيا عبد  
هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غزو بالنساء وهل كان يضرب هلن بسهم فقال قد كان رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين اجلرحى ومل يكن يضرب هلن بسهم ولكن حيذين من 
  .لغنيمةا

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ملا يزلت هذه اآلية  إن يكن منكم عشرون  
صابرون يغلبوا مائتني  فكتب عليهم أن ال يفر العشرون من املائتني فأيزل اهلل تعاىل اآلن خفف اهلل 

نهم وكتب عليهم أن ال عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني  فخفف ع
  .يفر مائة من مائتني

أخربيا ابن عيينة عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن عمر رضي اهلل عنهما قال بعثنا رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم يف سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا املدينة ففتحنا باهبا وقلنا يا رسول 

  .ل أيتم العكارون وأيا فئتكماهلل حنن الفرارون قال ب

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي 

  .يفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهلل

العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا عبد  
وسلم قال ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها 

  .وحساهبم على اهلل
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ساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربيا سفيان عن عبد امللك بن يوفل بن م  
  .كان إذا بعث سرية قال إن رأيتم مسجدا أو مسعتم مؤذيا فال تقتلن أحدا

أخربيا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال أليب بكر أليس قال رسول اهلل  
وا ال إله إال اهلل فإذا قالوا عصموا مين دماءهم صلى اهلل عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقول

وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل قال أبو بكر رضي اهلل عنه هذا من حقها لو منعوين عقاال مما 
  .أعطوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عليه

ريرة أن عمر قال أليب بكر هذا أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أيب ه 
  .القول أو معناه

أخربيا الثقة حيىي بن حسان عن حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أمريا وذكر احلديث

خلطاب ذكر اجملوس فقال ما أدري كيف أصنع أخربيا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عمر بن ا 
يف أمرهم فقال له عبد الرمحن بن عوف أشهد لسمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول سنوا هبم 

  .سنة أهل الكتاب

أخربيا إبراهيم بن حممد قال أخربين إمساعيل بن أيب حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النيب صلى اهلل  
أهل اليمن أن على كل إيسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من املعافر يعين أهل  عليه وسلم كتب إىل

  .الذمة منهم

أخربيا مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد ال أحفظه غري أيه حسن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
ى النساء أيضا فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت ملطرف بن مازن فإيه يقال وعل

  .فقال ليس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عنديا

أخربيا إبراهيم بن حممد عن أيب احلويرث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب على يصراين مبكة يقال له  
كل سنة موهب دينارا كل سنة وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب على يصارى آيلة ثالمثائة دينار 

  .وأن يضيفوا من مر هبم من املسلمني ثالثا وال يغشوا مسلما

أخربيا إبراهيم أخربيا إسحاق بن عبد اهلل أهنم كايوا يومئذ ثالمثائة فضرب عليهم النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم يومئذ ثالمثائة دينار كل سنة



أو عبد اهلل سعيد موىل عمر بن اخلطاب أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن دينار عن سعد اجلاري  
أن عمر رضي اهلل عنه قال ما يصارى العرب بأهل كتاب وما حتل لنا ذبائحهم وما أيا بتاركهم حىت 

  .يسلموا أو أضرب أعناقهم

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أيب أن عمر بن اخلطاب كان يأخذ من النبط من احلنطة  
  .بذلك أن يكثر احلمل إىل املدينة ويأخذ القطنية العشر والزيت يصف العشر يريد

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أيه قال كنت عامال مع عبد اهلل بن عتبة على سوق  
  .املدينة يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فكان يأخذ من النبط العشر

  
 نهما ومن كتاب اختالف مالك والشافعي رضي اهلل ع 

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا اشتد  
  .احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد اهلل بن حبينة قال صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه  
ني مث قام فلم جيلس وقام الناس معه فلما قضى صالته ويظريا تسليمه كرب فسجد وسلم هلل ركعت

  .سجدتني وهو جالس قبل التسليم

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت صلى رسول اهلل صلى اهلل  
هم أن اجلسوا فلما ايصرف عليه وسلم يف بييت وهو شاك فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إلي

  .قال إمنا جعل اإلمام ليؤم به فإذا ركع فاركعوا أو إذا رفع فارفعوا أو إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج يف مرضه فأتى أبا  
إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن كما أيت بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار 

فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل جنب أيب بكر فكان أبو بكر يصلي بصالة النيب صلى اهلل 
  .عليه وسلم وكان الناس يصلون بصالة أيب بكر

اهلل عنها  أخربيا الثقة حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
  .مبثل معناه ال خيالفه وأوضح منه وقال صلى أبو بكر إىل جنبه قائما
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أخربيا الثقة ويف سائر األصول عن حيىي بن سعيد عن ابن أيب مليكة عن عبيد بن عمري قال أخربين   

وأبو بكر إىل جايبه مبثل  الثقة كأيه يعين عائشة رضي اهلل عنها مث ذكر صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم
  .معىن حديث هشام بن عروة عن أبيه

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة  
رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان ال يفعل ذلك يف السجود قال 

  .حديث سفيان عن الزهري مبثله قبل هذاأبو العباس كتبنا 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان إذا ابتدأ الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من  
  .الركوع رفعهما دون ذلك

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة أهنما أخرباه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أمن اإلمام فأمنوا فإيه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما رسول اهلل 

  .تقدم من ذيبه قال ابن شهاب وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول آمني

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أمسع األئمة ابن الزبري ومن بعده يقولون آمني  
  .من خلفهم آمني حىت أن للمسجد للجةو

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة  
رضي اهلل عنه قرأ إذا السماء ايشقت فسجد فيها فلما ايصرف أخربهم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .وسلم سجد فيها

ب عن األعرج أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قرأ والنجم إذا هوى أخربيا مالك عن ابن شها 
  .فسجد فيها مث قام فقرأ بسورة أخرى

أخربيا مالك عن يافع وعبد اهلل بن دينار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وتر له ما قد صلىوسلم قال صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة ت

  .أخربيا مالك عن يافع أن عمر سجد يف سورة احلج سجدتني 



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة

  .وتر بركعةأخربيا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أيب وقاص كان ي 

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن هشام بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يوتر خبمس ركعات ال جيلس وال يسلم إال يف اآلخرة منهن

 رافع عن أيب هريرة أخربيا إبراهيم بن حممد وغريه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهلل بن أيب 
  .رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ يف أثر سورة اجلمعة إذا جاءك املنافقون

  .أخربيا مالك عن يافع أن ابن عمر كان يسلم بني الركعة والركعتني من الوتر حىت يأمر ببعض حاجته 

هلل بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل أخربيا مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهلل بن عبد ا 
النعمان بن بشري ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ به يف يوم اجلمعة على أثر سورة اجلمعة 

  .فقال كان يقرأ ب  هلل أتاك حديث الغاشية  

واقد  أخربيا مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب سأل أبا 
الليثي ماذا كان يقرأ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األضحى والفطر فقال كان يقرأ  بقاف 

  .والقرآن اجمليد  و  اقتربت الساعة  

أخربيا مالك عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال صلى رسول اهلل  
غرب والعشاء مجعا من غري خوف وال سفر قال مالك أرى ذلك صلى اهلل عليه وسلم الظهر والعصر وامل

  .يف مطر

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بين الديل يقال له بسر بن حمجن عن أبيه حمجن أيه كان  
يف جملس مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأذن بالصالة فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصلى 

ألست برجل  ?سه فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناسوحمجن يف جمل
قال بلى يا رسول اهلل ولكن كنت قد صليت يف أهلي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ?مسلم

  .إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت

أو الصبح مث أدركهما مع اإلمام فال يعد أخربيا مالك عن يافع أن ابن عمر كان يقول من صلى املغرب  
  .هلما



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أيه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم قرأ بالطور يف املغرب
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ضل بنت احلارث مسعته أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن أم الف  

يقرأ  واملرسالت عرفا  فقالت يا بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة أهنا آلخر ما مسعت رسول اهلل 
  .صلى اهلل عليه وسلم يقرأ هبا يف املغرب

أخربيا مالك عن أيب عبيد موىل سليمان بن عبد امللك أن عبادة بن يسي أخربه أيه مسع قيس بن احلارث  
ين أبو عبد اهلل الصناحبي أيه قدم امللينة يف خالفة أيب بكر الصديق فصلى وراء أيب بكر الصديق يقول أخرب

املغرب فقرأ يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة من قصار املفصل مث قام يف الركعة الثالثة فديوت منه 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حىت أن ثيايب لتكاد أن متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه اآلية  

  .وهب لنا من لديك رمحة إيك أيت الوهاب  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع يف كل ركعة بأم القرآن  
  .وسورة من القرآن قال وكان يقرأ أحيايا بالسورتني والثالث يف الركعة الواحدة يف صالة الفريضة

خربيا مالك عن هشام عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة أ 
  .يف الركعتني كلتيهما

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه أيه مسع عبد اهلل بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن اخلطاب  
فقرأ قراءة بطيئة فقلت واهلل لقد كان إذن  رضي اهلل عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة احلج

  .يقوم حني يطلع الفجر قال أجل

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد وربيعة بن أيب عبد الرمحن أن الفرافصة بن عمري احلنفي قال ما أخذت  
  .سورة يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه إياها يف الصبح من كثرة ما كان يرددها



ربيا مالك عن يافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النيب أن امرأة كايت هتراق الدم على أخ 
عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال لتنظر 

ك الصالة قدر ذلك عدد الليايل واأليام اليت كايت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلتتر
  .من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصلي

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال يعى رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املصلى وصف هبم وكرب أربع تكبريات

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب أمامة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى على قرب مسكينة  
  .توفيت من الليل

أخربيا مالك أو غريه عن أيوب عن ابن سريين أن رجال جعل على يفسه أن ال يبلغ أحد ولده احللب  
ال الشيخ وقد كرب الشيخ فجاء فيحلب ويشرب ويسقيه األحج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي ق

ابنه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربه فقال إن أيب قد كرب وال يستطيع أن حيج أفأحج عنه فقال 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعم

أخربيا الشافعي قال وذكر مالك أو غريه عن أيوب عن ابن سريين ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رجال  
لنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إن أمي عجوز كبرية ال تستطيع أن يركبها على البعري أتى ا

  .وإن ربطتها خفت أن متوت أفأحج عنها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعم

أخربيا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس أحدمها أو كالمها عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  
  .اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم صلى

أخربيا مالك بن أيس عن يافع عن ابن عمر أيه كان يقول ال حيتجم احملرم إال أن يضطر إليه مما ال بد له  
  .منه قال مالك رضي اهلل عنه مثل ذلك

 أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال مخس من 
  .الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي  
رجل فقال اهلل عنه قال وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع مبىن للناس يسألويه فجاءه 

يا رسول اهلل مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال حرج فجاءه رجل آخر فقال يا رسول اهلل مل 



أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال فما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن شيء قدم 
  .وال أخر إال قال افعل وال حرج

اهلل عنه قال حنريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أخربيا مالك عن أيب الزبري عن جابر رضي 
  .باحلديبية البدية عن سبعة والبقرة عن سبعة
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أخربيا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة   

هل األرض قال جابر لو كنت أبصر ألريتكم موضع وقال لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم أيتم اليوم خري أ
  .الشجرة

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن عبد اهلل بن احلارث بن يوفل أيه مسع سعد بن أيب وقاص  
والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أيب سفيان ومها يتذاكران التمتع بالعمرة إىل احلج فقال الضحاك 

ر اهلل فقال سعد بئسما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر قد هنى ال يصنع ذلك إال من جهل أم
  .عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصنعناها معه

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت خرجنا مع رسول اهلل صلى  
من أهل حبج ومنا من أهل بعمرة ومنا من مجع احلج والعمرة  اهلل عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا

  .وكنت ممن أهل بعمرة

أخربيا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه قال ألن اعتمر قبل احلج وأهدي  
  .أحب إيل من أن اعتمر بعد احلج يف ذي احلجة

ن عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمح 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أميا رجل أعمر عمري له ولعقبه فإهنا للذي يعطاها أليه أعطى عطاء 

  .وقعت فيه املواريث



أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ومحيد األعرج عن حبيب بن أيب ثابت قال كنت عند ابن  
ل من أهل البادية فقال إين وهبت البين ياقة حياته وأهنا تناجتت إبال فقال ابن عمر هي له عمر فجاءه رج

  .حياته وموته فقال إين تصدقت عليه هبا فقال ذاك أبعد لك منها

  .أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن حبيب بن أيب ثابت مثله إال أيه قال ضنت واضطربت 

بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى باملدينة بالعمري عن قول أخربيا ابن عيينة عن عمرو  
  .جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أن النيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم جعل العمري للوارث

بن جريج عن عطاء عن جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا ابن عيينة عن  
  .قال ال تعمروا وال ترقبوا فمن اعمر شيئا أو راقبه فهو سبيل املرياث

أخربيا مالك عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من اإلسالم مث جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  
مرأته مسلمة واستقرا على النكاح قال ابن شهاب وكان بني إسالم وشهد حنينا والطائف مشركا وا

  .صفوان وامرأته حنو من شهر

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن عمر رضي اهلل عنه قال ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل  
  .على بعض وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال املتبايعان  
كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار قال الشافعي رضي اهلل عنه وابن عمر 

يعجبه أن جيب له فارق صاحبه فمشى  الذي مسعه من النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء
  .قليال مث رجع

  .أخربيا بذلك سفيان عن بن جريج عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما 

أخربيا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان وعن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
  .بذةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املالمسة واملنا

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب مسعود  
األيصاري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 



ى اهلل عليه وسلم قال مالك رضي اهلل عنه وإمنا كره بيع الكالب الضواري وغري الضواري لنهي النيب صل
  .عن مثن الكلب

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن الفضل عن يافع بن جبريعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم قال األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف يفسها وإذهنا صماهتا

وسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن سليمان بن م 
رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال أميا امرأة يكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل 

  .ثالثا

أخربيا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ال يكاح إال بويل  
  .مرشد وشاهدين عدل

   
 

 2590 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر   

  .سهلة بنت سهيل أن ترضع ساملا مخس رضعات فتحرم هبن

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة  
عنها أهنا قالت كان فيما أيزل اهلل يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث  أم املؤمنني رضي اهلل

  .يسخن خبمس معلومات فتويف رسول صلى اهلل عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن

أخربيا مالك عن يافع أن سامل بن عبد اهلل أخربه أن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أرسلت به  
ا أم كلثوم فأرضعته ثالث رضعات مث مرضت فلم ترضعه غري ثالث رضعات فلم وهو يرضع إىل أخته

  .أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم مل تكمل يل عشر رضعات

أخربيا مالك عن يافع عن صفية بنت أيب عبيد أهنا أخربته أن حفصة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أرسلت  
ا فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغري بعاصم بن عبد اهلل بن سعيد إىل أخته

  .يرضع ففعلت فكان يدخل عليها



أخربيا أيس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه أن النيب صلى  
  .اهلل عليه وسلم قال ال حترم املصة وال املصتان

ه عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبي 
  .قال إمنا الوالء ملن أعتق

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى  
  .عن بيع الوالء وعن هبته

نبعث عن زيد بن خالد اجلهين أيه قال جاء أخربيا مالك عن ربيعة بن عبد الرمحن عن يزيد موىل امل 
رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة 

  .فإن جاء صاحبها وإال فشأيك هبا

أخربيا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد اهلل بن بدر أن أباه أخربه أيه يزل منزل قوم  
ق الشام فوجد صرة فيها مثايون دينارا فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب فقال له عمر رضي اهلل عنه بطري

  .عرفها على أبواب املساجد واذكرها ملن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأيك هبا

ى أخربيا مالك عن يافع أن رجال وجد لقطة فجاء إىل عبد اهلل بن عمر فقال إين وجدت لقطة فماذا تر 
فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال ال آمرك أن تأكلها ولو شئت مل 

  .تأخذها

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد هو من ولد املغرية بن شعبة عن املغرية بن شعبة رضي اهلل  
وضأ ومسح على اخلفني عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذهب حلاجته يف غزوة تبوك مث ت

  .وصلى

أخربيا مالك عن يافع وعبد اهلل بن دينار أهنما أخرباه أن عبد اهلل بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أيب  
وقاص وهو أمريها فرآه ميسح على اخلفني فأيكر ذلك عليه عبد اهلل فقال له سعد سل أباك فسأله فقال 

اخلفني ومها طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر وإن جاء له عمر رضي اهلل عنه إذا أدخلت رجليك يف 
  .أحديا من الغائط فقال وإن جاء أحدكم من الغائط

  .أخربيا مالك عن يافع أن ابن عمر بال بالسوق مث توضأ ومسح على خفيه مث صلى 



ضأ ومسح أخربيا مالك عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش قال رأيت أيس ابن مالك أتى قباء فبال وتو 
  .على اخلفني مث صلى

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لليهود حني افتتح  
خيرب أقركم ما أقركم اهلل على أن التمر بيننا وبينكم فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبعث ابن 

  .كم وإن شئتم فليرواحة فيخرص بينه وبينهم مث يقول إن شئتم فل
   
 

 2591 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن كثري بن أفلح عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة   

األيصاري رضي اهلل عنه قال خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام حنني فلما التقينا كايت 
قد عال رجال من املسلمني قال فاستدرت له حىت أتيته من  للمسلمني جولة فرأيت رجال من املشركني

ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت مث أدركه املوت 
فأرسلين فلحقت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقلت له ما بال الناس قال أمر اهلل مث أن الناس رجعوا 

 ?عليه وسلم من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد يل فقال رسول اهلل صلى اهلل

مث جلست فقاهلا الثايية فقمت من يشهد يل مث جلست فقاهلا الثالثة فقمت يف الثالثة فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول اهلل 

ب ذلك القتيل عندي فارضه منه فقال أبو بكر الها اهلل إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهلل تعاىل وسل
يقاتل عن اهلل فيعطيك سلبه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة 

قال مالك رضي  فأعطاييه فبعت الدرع فابتعت به خمرفا يف بين سلمة فإيه ألول مال تأثلت يف اإلسالم
  .اهلل عنه املخرف النخل

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ما  
بال رجال يطؤون والئدهم مث يعزلون ال تأتيين وليدة يعترف سيدها أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها 

  .فاعزلوا بعد أو اتركوا



لك عن يافع عن صفية بنت أيب عبيد عن عمر رضي اهلل عنه يف إرسال الوالئد يطأن مبثل معىن أخربيا ما 
  .حديث ابن شهاب عن سامل

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس  
  .لعرق ظامل حق

  .ن عمر رضي اهلل عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي لهأخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أ 

أخربيا الشافعي أن مالكا أخربه عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال ال ضرر وال ضرار

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
سلم قال ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره قال مث يقول أبو هريرة ما يل أراكم عنها و

  .معرضني واهلل ألرمني هبا بني أكتافكم

أخربيا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد  
حممد فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فدعا أن مير به يف أرض حملمد بن مسلمة فأىب 

حممد بن مسلمة فأمره أن خيلي سبيله فقال حممد بن مسلمة ال فقال عمر مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك 
يافع تشرب به أوال وآخرا وال يضرك فقال حممد بن مسلمة ال فقال عمر رضي اهلل عنه واهلل ليمرن به 

  .ولو على بطنك

خربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن رقيقا حلاطب سرقوا أ 
ياقة لرجل من مزينة فايتحروها فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأمر كثري بن الصلت أن 

 كم مثن ياقتك يقطع أيديهم مث قال عمر إين أراك جتيعهم واهلل ألغرمنك غرما يشق عليك مث قال للمزين
  .قال أربعمائة درهم قال عمر اعطه مثان مائة درهم

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سنني أيب مجيلة رجل من بين سليم أيه وجد منبوذا يف زمان عمر بن  
اخلطاب رضي اهلل عنه فجاء به إىل عمر بن اخلطاب فقال ما محلك على أخذ هذه النسمة قال وجدهتا 

قال له عريفه يا أمري املؤمنني إيه رجل صاحل قال أكذلك قال يعم قال عمر اذهب فهو ضائعة فأخذهتا ف
  .حر ولك والؤها وعلينا يفقته



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد اهلل بن عمرو بن احلضرمي جاء بغالم له إىل  
ال له عمر رضي اهلل عنه فماذا سرق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال له اقطع يد هذا فإيه سرق فق

قال سرق مرآة المرأيت مثنها ستون درمها فقال عمر رضي اهلل عنه ارسله فليس عليه قطع خادمكم سرق 
  .متاعكم

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أن عمر بن  
  .الترقوة جبمل ويف الضلع جبملاخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف الضرس جبمل ويف 
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أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن اخلطاب رضي اهلل   

عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي اهلل عنه جير رداءه فزعا 
  .ه لرمجتفقال هذه املتعة ولو كنت تقدمت في

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنه أن عمر قال ال يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف  
بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك رضي اهلل عنه وذلك فيما يرى واهلل أعلم لقول اهلل 

  .لعتيقعز وجل مث حملها إىل البيت العتيق فمحل الشعائر وايقضاؤها إىل البيت ا

أخربيا مالك أن أبا الزبري حدثه عن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف الضبع  
  .بكبش ويف الغزال بعنز ويف األريب بعناق ويف الريبوع حبفرة

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي  
 عنه بالعرج يف يوم صائف وهو حمرم وقد غطى وجهه بقطيفة ارجوان مث أتى بلحم صيد فقال اهلل

  .قال إين لست كهيئتكم إمنا صيد من أجلي ?ألصحابه كلوا فقالوا أال تأكل أيت

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت لغو اليمني قول اإليسان  
  .وبلى واهلل ال واهلل



أخربيا مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة أن عائشة رضي اهلل عنها دبرت جارية  
هلا فسحرهتا فاعترفت بالسحر فأمرت هبا عائشة رضي اهلل عنها أن تباع من األعراب ممن يسيء ملكتها 

  .فبيعت

 بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف يف أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم مسعت عبد اهلل 
سبائك فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك  قال مالك  وذلك 
فيما يرى أليه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها ولو باعها من 

  .ه بأسغري الذي اشتراها منه مل يكن ببيع

أخربيا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال أما الذي هنى عنه  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو الطعام يباع حىت يقبض قال ابن عباس برأيه وال أحسب كل شيء 

  .إال مثله

بن ثعلبة بن صعري أن عمر بن اخلطاب أخربيا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبد اهلل  
  .رضي اهلل عنه صلى هبم باجلابية فقرأ بسورة احلج فسجد فيها سجدتني

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه سجد يف سورة احلج سجدتني 

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان إذا رعف ايصرف فتوضأ مث رجع ومل يتكلم 

يد عن ابن جريج عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أيه كان يقول من أصابه رعاف أو أخربيا عبد اجمل 
  .من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا ايصرف فتوضأ مث رجع فبىن

أخربيا ابن عيينة عن ابن عجالن عن يافع عن ابن عمر أيه تيمم مبربد النعم وصلى العصر مث دخل  
  .املدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة

أخربيا مالك عن يافع قال كنت مع ابن عمر رضي اهلل عنهما مبكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر  
  .الصبح فأوتر بواحدة مث تكشف الغيم فرأى عليه ليال فشفع بواحدة

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان صلى وراء اإلمام مبىن أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتني  
د عن ابن عمر أيه مل يكن يصلي مع الفريضة يف السفر شيئا قبلها وال بعدها إال من جوف وهبذا اإلسنا

الليل وهبذا اإلسناد أن ابن عمر كان ال يقنت يف شيء من الصالة وهبذا اإلسناد أن ابن عمر مل يكن 
  .يصلي يوم الفطر قبل الصالة وال بعدها



بشيء خالفتموه فيه ومالك رمحه اهلل يقول ال  أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر يف صالة اخلوف 
أذكره إال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن أيب ذئب يرويه عن الزهري عن سامل عن ابن عمر 

  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يشأ فيه

  .أأخربيا مالك عن يافع أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان ينام وهو قاعد مث يصلي وال يتوض 

أخربيا الثقة عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أيه قال من يام مضطجعا وجب عليه الوضوء  
  .ومن يام جالسا فال وضوء عليه

   
 

 2593 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه بال يف السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه مث   

على خفيه مث صلى وهبذا اإلسناد عن ابن عمر أيه مسع اإلقامة وهو  دخل املسجد فدعى اجلنازة فمسح
بالبقيع فأسرع املشي إىل املسجد وهبذا اإلسناد أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصالة رفع يديه حذو منكبيه 

وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وهبذا اإلسناد عن ابن عمر أيه كان إذا سجد وضع كفيه على 
  .ه وجهه قال ولقد رأيته يف يوم شديد الربد خيرج يديه من حتت بريس لهالذي يضع علي

أخربيا ابن عيينة عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يسجد على  
  .سبع فذكر منها كفيه وركبتيه

ولدها قال تفطر وتطعم مكان  أخربيا مالك عن يافع أن ابن عمر سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على 
  .كل يوم مسكينا مدا من حنطة وهبذا اإلسناد أن ابن عمر كان يكره لبس املنطقة للمحرم

  .وبه عن ابن عمر أيه كان يقول ما استيسر من اهلدي بعري أو بقرة 

  .وبه عن ابن عمر كان إذا خلق يف حج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه 

بن أيب بكر الثقفي أيه سأل أيس بن مالك ومها غاديان من مىن إىل عرفة كيف أخربيا مالك عن حممد  
كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال كان يهل املهل منا فال ينكر عليه 

  .ويكرب املكرب منا فال ينكر عليه



  .إذا طلعت الشمس أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان يغدو من مىن إىل عرفة 

وبه أن ابن عمر حج يف الفتنة فأهل مث يظر فقال ما أمرمها إال واحد أشهدكم اين قد أوجبت احلج مع  
  .العمرة

وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إال أن يناكرها الرجل فيقول مل  
  .هبا ما كايت يف عدهتا أرد اال تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك

أخربيا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أيه أخربه أيه كان جالسا عند  
زيد بن ثابت فأتاه حممد بن أيب عتيق وعيناه تدمعان ققال له زيد بن ثابت ما شأيك قال ملكت امرأيت 

ه القدر فقال له زيد ارجتعها إن شئت فإمنا هي أمرها ففارقتين فقال له زيد ما محلك على ذلك فقال ل
  .واحدة وأيت أملك هبا

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمرأيه كان يقول لكل مطلقة متعة إال اليت تطلق وقد فرض هلا الصداق  
  .فلم متس فحسبها ما فرض هلا

  .وبه عن ابن عمر أيه قال يف اخللية والربية ثالثا ثالثا 

  .ر أيه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضموية عليه بالربذةوبه عن ابن عم 

أخربيا مالك عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة يل عليها مشي إىل بيت اهلل حىت إذا كايت ببعض  
الطريق عجزت فسألت عبد اهلل بن عمر فقال عبد اهلل بن عمر مرها فلتركب مث لتمش من حيث 

  .عجزت قال مالك وعليها هدي

  .عن ابن عمر أيه قال من حلف على ميني فوكدها فعليه عتق رقبة وبه 

  .وبه عن ابن عمر أيه كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة 

وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأىب سعيد بن العاص يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت  
  .يده

يز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة أن أمه زينب بنت أخربيا عبد العز 
أيب سلمة أرضعتها أمساء بنت أيب بكر امرأة الزبري بن العوام فقالت زينب بنت أيب سلمة فكان الزبري 

لد فهم يدخل علي وأيا امتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيين أراه أيه أيب وما و
أخويت مث إن عبد اهلل بن الزبري قبل احلرة أرسل إيل فخطب إيل أم كلثوم ابنيت على محزة بن الزبري وكان 



محزة للكلبية فقلت لرسوله وهل حتل له إمنا هي ابنة اخته فأرسل إىل عبد اهلل إمنا أردت هبذا املنع ملا 
من ولد الزبري من غري أمساء فليسوا لك قبلك ليس لك بأخ أيا وما ولدت أمساء فهم إخوتك وما كان 

باخوة فأرسلي فاسأيل عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متوافرون 
وأمهات املؤمنني فقالوا هلا إن الرضاعة من قبل الرجل ال حترم شيئا فأيكحتها إياه فلم تزل عنده حىت 

  .هلك

عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت جاء عمي أفلح وذكر أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري  
  .احلديث قال الربيع زعم الشافعي ما أحد أشد خالفا ألهل املدينة من مالك

أخربيا عبد العزيز عن حممد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن سعيد بن املسيب  
  .سار إن الرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئاوأيب سلمة وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن ي

   
 

 2594 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن أيب حازم بن دينار مسع سهل بن سعد الساعدي أن رجال خطب إىل النيب صلى اهلل   

  .عليه وسلم امرأة قائمة فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صداقها فقال التمس ولو خامتا من حديد

ثقة عن عبد اهلل بن احلارث إن مل أكن مسعته من عبد اهلل عن مالك بن أيس عن يزيد بن قسيط أخربيا ال 
  .عن سعيد بن املسيب أن عمر وعثمان رضي اهلل عنهما قضيا يف امللطاة بنصف دية املوضحة

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب عن  
  .مر وعثمان رضي اهلل عنهما مثله أو مثل معناهع

قال الشافعي وأخربين من مسع ابن يافع يذكر عن مالك هبذا اإلسناد مثله قال الشافعي وقرأيا على مالك  
  .إيا مل يعلم أحدا من األئمة يف القدمي وال يف احلديث قضى فيما دون املوضحة بشيء

  
  ومن كتاب الرسالة إال ما كان معادا 

أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله ورفعنا لك ذكرك ال اذكر إال ذكرت أشهد أن ال  
  .إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل



أخربيا ابن عيينة عن زياد بن عالقة مسعت جرير بن عبد اهلل يقول بايعت النيب صلى اهلل عليه وسلم على  
  .النصح لكل مسلم

ا ابن عيينة عن سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد الليثي عن متيم الداري رضي اهلل عنه قال أخربي 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة هلل ولكتابه ولنبيه 

  .وألئمة املسلمني وعامتهم

ىل املطلب عن املطلب بن حنطب أن النيب صلى أخربيا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو مو 
اهلل عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم اهلل به إال وقد أمرتكم به وال تركت شيئا مما هناكم عنه إال 

وقد هنيتكم عنه وإن الروح األمني قد يفث يف روعي أيه لن متوت يفس حىت تستويف رزقها فأمجلوا يف 
  .الطلب

ة عن سامل أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل مسع عبيد اهلل بن أيب رافع حيدث عن أبيه أن أخربيا ابن عيين 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أللفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به 

د بن املنكدر عن أو هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجديا يف كتاب اهلل اتبعناه قال سفيان وحدثنيه حمم
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال قال الشافعي رضي اهلل عنه األريكة السرير

أخربيا مالك عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أيه مسع طلحة بن عبيد اهلل يقول جاء اعرايب من أهل  
سالم فقال النيب صلى جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حىت ديا فإذا هو يسأل عن اإل

اهلل عليه وسلم مخس صلوات يف اليوم والليلة قال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع وذكر له رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم صيام شهر رمضان فقال هل علي غريه قال ال إال أن تطوع فأدبر الرجل وهو 

  .صلى اهلل عليه وسلم أفلح إن صدق يقول واهلل ال أزيد على هذا وال أيقص منه فقال رسول اهلل

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها وذكرت إحرامها مع النيب  
صلى اهلل عليه وسلم أهنا حاضت فأمرها أن تقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطوف بالبيت وال تصلي 

  .حىت تطهر

ار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دين 
فقال إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد يزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 

  .وكايت وجوههم إىل الشام فاستداروا اىل الكعبة



يقول صلى اهلل عليه وسلم ستة عشر أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أيه كان  
  .شهرا حنو بيت املقدس مث حولت القبلة قبل بدر بشهرين

أخربيا ابن عيينة عن سليمان األحول عن جماهد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال وصية  
  .لوارث

وسلم أن امرأة  أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه 
رفاعة جاءت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقين فبت طالقي وإن عبد الرمحن بن 

الزبري تزوجين وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إىل 
  .رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول اهلل  أخربيا ابن عيينة 
  .صلى اهلل عليه وسلم قال ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم

   
 

 2595 :صفحة 
 
أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من باع عبدا   

  .فماله للبائع إال أن يشترط املبتاعوله مال 

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن ذئب عن عثمان بن عبد اهلل بن سراقة عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل  
عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بين أمنار كان يصلي على راحلته متوجهة قبل 

  .املشرق

لزبري عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه أخربيا مسلم عن ابن جريج عن أيب ا 
  .ال أدري أمسى بين أمنار أو قال صلى يف سفر

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أراه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر صالة اخلوف فقال إن  
  .ستقبليهاكان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال وركبايا مستقبلي القبلة وغري م



أخربيا رجل عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه  
  .ومل يشك أيه عن أبيه وأيه مرفوع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ويف الركاز اخلمس رسول

أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم هنى عن أكل كل ذي ياب من السباع

عن النيب صلى اهلل أخربيا مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب هريرة  
  .عليه وسلم قال أكل كل ذي ياب من السباع حرام

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن أيب عبيد موىل ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أيب طالب  
  .رضي اهلل عنه فسمعته يقول ال يأكلن أحد منكم من حلم يسكه بعد ثالث

عبيد عن علي رضي اهلل عنه أيه قال قال رسول اهلل صلى اهلل أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن أيب  
  .عليه وسلم ال يأكلن أحدكم من يسكه بعد ثالث

أخربيا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال مسعت أيس بن مالك يقول أيا لنذبح ما شاء اهلل من  
  .ضحايايا مث يتزود بقيتها إىل البصرة

اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب هريرة وعن زيد بن خالد اجلهين  أخربيا مالك عن الزهري عن عبيد 
أهنما أخرباه أن رجلني اختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أحدمها يا رسول اهلل اقض بيننا 
بكتاب اهلل وقال اآلخر وهو أفقههما أجل يا رسول اهلل فاقض بيننا بكتاب اهلل وأذن يل يف أن أتكلم قال 
تكلم قال إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته فأخربت أن على ابين الرجم فاقتديت منه مبائة شاة 
وجبارية يل مث إين سألت أهل العلم فأخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وإمنا الرجم على امرأته 

بكتاب اهلل أما غنمك وجاريتك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والذي يفسي بيده ألقضني بينكما 
فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أييسا األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر فإن اعترفت فارمجها 

  .فاعترفت فرمجها

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زييا 



زبري عن عبد الرمحن بن عبد القاري أيه مسع عمر بن أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن ال 
اخلطاب على املنرب وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات هلل الزاكيات هلل الطيبات الصلوات هلل 
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد 

  .ده ورسولهأن حممدا عب

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القاري قال مسعت عمر بن  
اخلطاب رضي اهلل عنه يقول مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأها 

ايصرف مث لبيته بردائه  وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم أقرأييها فكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت
فجئت به النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما 
اقرأتنيها فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول اهلل صلى 

فقرأت فقال هكذا أيزلت إن هذا القرآن أيزل على سبعة  اهلل عليه وسلم هكذا أيزلت مث قال يل اقرأ
  .أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه

أخربيا مالك عن محيد بن قيس عن جماهد عن ابن عمر أيه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال  
  .فضل بينهما هذا عهد يبينا صلى اهلل عليه وسلم إلينا وعهديا إليكم

   
 

 2596 :صفحة 
 
ربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس أخربين الصعب بن أخ  

جثامة أيه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من يسائهم 
الزهري هم من وذراريهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم منهم وزاد عمرو بن دينار عن 

  .آبائهم

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم ملا بعث إىل ابن أيب احلقيق هنى عن قتل النساء والولدان



لى اهلل عليه أخربيا مالك عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل بن عمر قال دخل رجل من أصحاب النيب ص 
وسلم املسجد يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب خيطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمري املؤمنني 

ايقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر بالغسل

الزهري عن سامل عن أبيه مثل معىن حديث مالك ومسى الداخل يوم اجلمعة أخربيا الثقة عن معمر عن  
  .بغري غسل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أيا وعطاء بن أيب رباح بن عمر طاف بعد الصبح  
  .وصلى قبل أن تطلع الشمس

ريج عن عطاء بن أيب رباح عن صفوان بن موهب أيه أخربه أخربيا سعيد بن سامل القداح عن ابن ج 
عن عبد اهلل بن حممد بن صيفي عن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه أيه قال قال يل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أمل أيبا أو أمل يبلغين أو كما شاء اهلل من ذلك أيك تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول اهلل 

  .لى اهلل عليه وسلم ال تبيعن طعاما حىت تشتريه وتستوفيهفقال رسول اهلل ص

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أخربين عطاء ذلك أيضا عن عبد اهلل بن عصمة عن حكيم بن  
  .حزام أيه مسعه منه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

د النصري عن واثلة أخربيا الدراوردي عن حممد بن عجالن عن عبد الوهاب بن خبت عن عبد الواح 
بن األسقع عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إن أفرى الفري من قولين ما مل أقل ومن أرى عينيه يف 

  .املنام ما مل تريا ومن ادعى إىل غري أبيه

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم قال من قال على ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النارعنه أن النيب 

أخربيا حيىي بن سليم عن عبيد اهلل بن عمر عن أيب بكر عن سامل عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال إن الذي يكذب علي يبين له بيت يف النار

ن بن حممد عن أسيد بن أيب أسيد عن أمه قالت قلت أخربيا عمرو بن أيب سلمة التنيسي عن عبد الرمح 
أليب قتادة ما لك ال حتدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما حيدث عنه الناس قالت فقال أبو 



قتادة مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من كذب علي فيلتمس جلنبه مضطجعا من النار 
  .يقول ذلك وميسح األرض بيدهفجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أخربيا سفيان عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم قال حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج وحدثوا عين وال تكذبوا علي

 بن مسعود عن أبيه أن أخربيا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يضر اهلل عبدا مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه 

غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم إخالص العمل هلل 
  .والنصيحة للمسلمني ولزوم مجاعتهم فإن دعوهتم حتيط من ورائهم

   
 

 2597 :صفحة 
 
أخربيا مالك بن أيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجال قبل امرأته وهو صائم فوجد من   

ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم املؤمنني فأخربهتا فقالت أم 
رأة إىل زوجها فأخربته فزاده ذلك سلمة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت امل

شرا وقال لسنا مثل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيل اهلل لرسوله ما شاء فرجعت املرأة إىل أم سلمة 
فوجدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بال هذه املرأة 

أفعل ذلك فقالت أم سلمة قد أخربهتا فذهبت إىل زوجها فأخربته  فأخربته أم سلمة فقال أال أخربهتا أين
فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيل اهلل لرسوله ما شاء فغضب رسول 

  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال واهلل إين ألتقاكم هلل وأعلمكم حبدوده

عبد اهلل بن أيب سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت أخربيا الدراودي عن يزيد بن اهلاد عن  
بينما حنن مبىن إذا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه على مجل يقول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .قال إن هذه أيام طعام وشراب فال يصومن أحد فاتبع الناس وهو على مجله يصرخ فيهم بذلك



ن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان عن خال له إن شاء اهلل أخربيا سفيان بن عيينة ع 
يقال له يزيد بن شيبان قال كنا يف موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف اإلمام جدا فأتايا ابن مربع 
األيصاري فقال لنا إين رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم 

  .فإيكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيمهذه 

أخربيا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي  
اهلل عنه قضى يف اإلهبام خبمس عشرة ويف اليت تليها بعشر ويف اليت تلي اخلنصر بتسع ويف اخلنصر 

  .بست

مل يزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأل عن الساعة حىت  أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة قال 
  .أيزل اهلل عليه فيم أيت من ذكراها فايتهى

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال أذكر اهلل امرءا مسع من النيب  
ت بني جاريتني يل يعين صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنني شيئا فقام محل بن مالك بن النابغة فقال كن

ضرتني فضربت إحدامها األخرى مبسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .بغرة فقال عمر لو مل يسمع هذا لقضينا فيه بغري هذا

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل أن عمر رضي اهلل عنه إمنا رجع بالناس عن حديث عبد الرمحن  
  .يعين حني خرج إىل الشام فبلغه وقوع الطاعون هبابن عوف 

أخربيا مالك عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت  
مالك بن سنان أخربهتا أهنا جاءت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين خدرة 

 إذا كان بطرف القدوم حلقهم فقتلوه فسألت رسول اهلل صلى فإن زوجها خرج يف طلب أعبد له حىت
اهلل عليه وسلم أن أرجع إىل أهلي فإن زوجي مل يتركين يف مسكن ميلكه قالت فقال رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم يعم فايصرفت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد دعاين أو أمر يب فدعيت له فقال 
لقصة اليت ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب كيف قلت فرددت عليه ا

أجله قالت فاعتمدت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إيل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه 
  .وقضى به



 أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس أن يوفا البكايل 
يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس مبوسى بين إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو اهلل أخربين أيب بن 

كعب قال خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث ذكر حديث موسى واخلضر بشيء يدل على أن 
  .موسى صاحب اخلضر

أيه سأل ابن عباس عن أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عامر بن صعب أن طاوسا أخربه  
الركعتني بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت ما أدعهما فقال ابن عباس  ما كان ملؤمن وال مؤمنة 

  .إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن تكون هلم اخلرية من أمرهم  اآلية

خديج أن أخربيا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا خنابر فال يرى بذلك بأسا حىت زعم رافع بن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عنها فتركناها من أجل ذلك

   
 

 2598 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية من ذهب أو   

ال ورق بأكثر من وزهنا فقال له أبو الدرداء مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم ينهي عن مثل هذا فق
معاوية ما أرى هبذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرين من معاوية أخربه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

  .وسلم خيربين عن رأيه ال أساكنك بأرض

أخربين من ال أهتم عن ابن أيب ذئب أخربين خملد بن خفاف قال ابتعت غالما فاستغللته مث طهرت منه  
عبد العزيز فقضى يل برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة على عيب فخاصمت فيه إىل عمر بن 

فأخربته فقال أروح إليه العشية فأخربه أن عائشة أخربتين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف 
مثل هذا أن اخلراج بالضمان فعجلت إىل عمر فأخربته ما أخربين عروة عن عائشة عن النيب صلى اهلل 

ما أيسر علي من قضاء قضيته واهلل يعلم أين مل أرد فيه إال احلق فبلغين فيه سنة عليه وسلم فقال عمر ف
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأيفذ سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فراح إليه 

  .عروة فقضى يل أن آخذ اخلراج من الذي قضى به علي له



ن الفضل اليماين قال حدثين ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب شريح أخربين أخربين أبو حنيفة بن مساك ب 
الكعيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إن أحب أخذ 
العقل وإن أحب فله القود فقال أبو حنيفة فقلت البن أيب ذئب أتأخذ هبذا يا أبا احلارث فضرب صدري 

ي صياحا كثريا ويال مين وقال أحدثك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتقول تأخذ به وصاح عل
يعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من مسعه إن اهلل عز وجل اختار حممدا صلى اهلل عليه وسلم من 

داخرين  الناس فهداهم به وعلى يديه اختار هلم ما اختار له على لسايه فعلى اخللق أن يتبعوه طائعني أو
  .ال خمرج ملسلم من ذلك قال وما سكت عين حىت متنيت أن يسكت

أخربيا الثقة عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم أمر رجال ضحك يف الصالة أن يعيد الوضوء والصالة فلم يقبل هذا أليه مرسل

ن عمر ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى أخربيا الثقة ع 
  .اهلل عليه وسلم هبذا احلديث

أخربيا سفيان عن عبد اهلل بن أيب لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  
قام فينا كقيامي فيكم فقال أكرموا  عنه قام باجلابية خطيبا فقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يظهر الكذب حىت أن الرجل ليحلف وال 
يستحلف ويشهد وال يستشهد أال فمن سره أن يسكن حببوحة اجلنة فيلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الفذ 

فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو  وهو من االثنني بعد وال خيلون رجل بامرأة
  .مؤمن

أخربيا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبيه أن سبيعة بنت احلرث وضعت بعد وفاة  
زوجها بليال فمر هبا أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت لألزواج أهنا أربعة أشهر وعشر فذكرت 

هلل صلى اهلل عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد ذلك سبيعة لرسول ا
  .حللت فتزوجي

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد  
 عليه وسلم يقول عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أيه مسع رسول اهلل صلى اهلل

  .إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر



أخربيا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد قال فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو بن  
  .حزم فقال هكذا حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه

  
 من كتاب الصداق واإليالء و 

أخربيا عبذ العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلادي عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة قال  
سألت عائشة رضي اهلل عنها كم كان صداق النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت كان صداقه ألزواجه اثنيت 

  .ف أوقيةعشرة أوقية ويش قالت أتدري ما النش قلت ال قالت يص
   
 

 2599 :صفحة 
 
أخربيا سفيان عن محيد الطويل عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا   

قدم املدينة أسهم الناس املنازل فطار سهم عبد الرمحن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد قال 
كفيك العمل فقال له عبد الرمحن بارك اهلل لك يف حىت أقامسك مايل وأيزل لك عن أي امرأة شئت وأ

أهلك ومالك دلوين على السوق فخرج اليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول اهلل 
قال على يواة من ذهب فقال أو مل ولو  ?صلى اهلل عليه وسلم على كم تزوجتها يا عبد الرمحن

  .بشاة

ابن مالك رضي اهلل عنه أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه  أخربيا مالك عن محيد الطويل عن أيس 
جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربه أيه تزوج 
امرأة من األيصار فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كم سقت إليها قال زية يواة من ذهب فقال له 

  .صلى اهلل عليه وسلم أو مل ولو بشاةرسول اهلل 

أخربيا مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه أن امرأة أتت النيب صلى اهلل عليه  
وسلم فقالت يا رسول اهلل إين قد وهبت يفسي لك فقامت قياما طويال فقام رجل فقال يا رسول اهلل 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه زوجنيها إن مل يكن لك هبا حاجة فقال رسو
فقال ما عندي إال إزاري هذا فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك 



فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال فالتمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم جيد شيئا فقال له رسول 
هل معك من القرآن شيء قال يعم سورة كذا وسورة كذا السور مساها فقال  اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زوجتكها مبا معك من القرآن

أخربيا مالك عن يافع أن ابنة عبيد اهلل بن عمرو وأمها بنت زيد بن اخلطاب كايت حتت ابن لعبد اهلل  
اقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس هلا صداق ولو بن عمر فمات ومل يدخل هبا ومل يسم هلا صد

كان هلا صداق مل مننعكموه ومل يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن ال 
  .صداق هلا وهلا املرياث

أخربيا ابن أيب فديك وسعيد بن سامل عن عبد اهلل بن جعفر بن املسور عن واصل بن أيب سعيد عن  
مد بن جبري بن مطعم عن أبيه أيه تزوج امرأة ومل يدخل هبا حىت طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما حم

  .فقيل له يف ذلك فقال أيا أوىل بالفضل

  .أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سريين قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج 

عيد بن جبري أيه قال الذي بيده عقدة أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن س 
  .النكاح الزوج

  .أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج أيه بلغه عن ابن املسيب أيه قال هو الزوج 

أخربيا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول  
  .ه وسلم كلهم يوقف املوىلاهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم علي

أخربيا ابن عيينة عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا رضي اهلل  
  .عنه أوقف املوىل

  .أخربيا ابن عيينة عن ليث عن جماهد عن مروان بن احلكم أن عليا رضي اهلل عنه أوقف املوىل 

ثابت عن طاوس أن عثمان رضي اهلل عنه كان يوقف  أخربيا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أيب 
  .املوىل

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن القاسم بن حممد قال كايت عائشة رضي اهلل عنها إذا ذكر هلا الرجل  
حيلف أن ال يأيت امرأته فيدعها مخسة أشهر ال ترى ذلك شيئا حىت يوقف وتقول كيف قال اهلل تعاىل 

  .يح بإحسانإمساك مبعروف أو تسر



أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه قال إذا آىل الرجل من امرأته مل يقع عليها طالق وإن مضت  
  .أربعة أشهر حىت يوقف فأما أن يطلق وأما أن يفيء

أخربيا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهلل عنه كان يوقف املوىل مسعت الربيع بن  
أسد بن موسى حيدث قال استتيب أبو حنيفة مرتني ومسعت الربيع يقول مسعت سليمان يقول مسعت 

  .الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صالة النافلة
  
 ومن كتاب الصرف  

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أيب بزة قال قدمت املدينة فوجدت جزورا قد حنرت  
تاع منها جزءا فقال يل رجل من أهل املدينة أن رسول فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أب

  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن يباع حي مبيت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخربت عنه خريا
   
 

 2600 :صفحة 
 
أخربيا ابن أيب جنيح عن أيب صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أيه   

  .حم باحليوانكره بيع الل
  
 ومن كتاب الرهون واإلجارات  

أخربيا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل  
عليه وسلم قال ال يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وقد أخربين غري واحد 

ييسة عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن من أهل العلم عن حيىي بن أيب أ
أخربيا إبراهيم بن حممد وغريه عن جعفر بن  .النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل حديث ابن أيب ذئب

  .حممد عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رهن درعه عند أيب الشحم اليهودي



رمحن عن حنظلة بن قيس أيه سأل رافع بن خديج عن كراء أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد ال 
األرض فقال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن كراء األرض فقال بالذهب والورق قال أما 

  .بالذهب والورق فال بأس به

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أيه سأله عن استكراء األرض بالذهب والورق فقال  
  .به ال بأس

  .أخربيا عن هشام بن عروة عن أبيه شبيها به 

  .أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سامل مبثله 

أخربيا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أيه مسع احلي حيدثون عن عروة بن أيب اجلعد أن النيب صلى  
اع إحدامها بدينار وأتاه اهلل عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتني فب

بشاة ودينار فدعى له رسول اهلل يف بيعه بالربكة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال وقد روى هذا 
احلديث غري سفيان بن عيينة عن شبيب بن غردقة فوصله ويرويه عن عروة بن أيب اجلعد مبثل هذه القصة 

  .أو معناها

ن عبد اهلل وعبيد اهلل ابين عمر بن اخلطاب خرجا يف جيش إىل أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أ 
العراق فلما قفال مرا بعامل لعمر فرحب هبما وسهل وهو أمري البصرة وقال لو أقدر لكما على أمر 
أيفعكما به لفعلت مث قال بلى ههنا مال من مال اهلل أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني فأسلفكماه 

من متاع العراق مث تبيعايه باملدينة فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكما  فتبتاعان به متاعا
الربح فقاال ودديا ففعل فكتب هلما إىل عمر رضي اهلل عنه أن يأخذ منهما املال فلما قدما املدينة باعا 

ال عمر رضي اهلل عنه فرحبا فلما دفعاه إىل عمر قال هلما أكل اجليش قد أسلفه كما أسلفكما فقاال ال فق
ابنا أمري املؤمنني فأسلفكما أديا املال ورحبه فأما عبد اهلل فسكت وأما عبيد اهلل فقال ما ينبغي لك هذا يا 
أمري املؤمنني لو هلك هذا املال أو يقص لضمناه فقال أدياه فسكت عبد اهلل وراجعه عبيد اهلل فقال رجل 

ؤمنني لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس املال ويصف رحبه وأخذ من جلساء عمر رضي اهلل عنه يا أمري امل
  .عبد اهلل وعبيد اهلل يصف ربح ذلك املال

  
 ومن كتاب الشغار  



أخربيامالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الشغار  
  .نته وليس بينهما صداقوالشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر اب

صلى اهلل  -أخربياعبد اجمليد عن ابن جريج أخربيا أبو الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل يقول إن النيب 
  .عليه وسلم هنى عن الشغار

  .أخربيا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال شغار يف اإلسالم 

ن يافع موىل ابن عمر عن يبيه بن وهب أخي بين عبد الدار أن عمر بن عبيد اهلل أراد أن أخربيا مالك ع 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان بن عثمان ليحضر ذلك ومها حمرمان فأيكر 
ال ذلك عليه أبان وقال مسعت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .ينكح وال خيطب

أخربيا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن يبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي  
  .اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه

أخربيا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا رافع مواله  
  . من األيصار فزوجاه ميموية بنت احلرث وهو باملدينة قبل أن خيرجورجال

أخربيا سفيان بن يزيد بن األصم وهو ابن أخت ميموية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكح ميموية  
  .وهو حالل

   
 

 2601 :صفحة 
 
ذي روى أن رسول اهلل أخربيا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن املسيب قال أوهم ال  

  .صلى اهلل عليه وسلم يكح ميموية وهو حمرم ما يكحها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال وهو حالل

أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املري أيه أخربه أن أباه طريفا تزوج امرأة  
  .وهو حمرم فرد عمر بن اخلطاب يكاحه

  .يافع عن ابن عمر قال ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب على يفسه وال على غريهأخربيا مالك عن  



أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن عبد اهلل واحلسن ابين حممد بن علي قال وكان احلسن أرضامها عن  
  .أبيهما عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم

 حممد بن علي عن أبيهما عن علي بن أيب طالب أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل واحلسن ابين 
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر إال يسية

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن يكاح  
  .املتعة
  
 اللعان ومن كتاب الظهار و 

أخربيا مالك قال حدثين ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخربه أن عومير العجالين جاء إىل  
عاصم بن عدي االيصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلويه أم 

رسول اهلل صلى سل يل يا عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم  ?كيف يفعل
اهلل عليه وسلم عن ذلك فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسائل وعاهبا حىت كرب على عاصم ما 
مسع من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير فقال يا عاصم ماذا قال 

د كره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لك رسول صلى اهلل عليه وسلم فقال عاصم لعومير مل تأتين خبري ق
املسألة اليت سألته عنها فقال عومير واهلل ال أيتهي حىت أسأله عنها فأقبل عومير حىت أتى رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلويه أم 
عليه وسلم قد أيزل اهلل فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت هبا فقال فقال النيب صلى اهلل  ?كيف يفعل

سهل بن سعد فتالعنا وأيا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلما فرغا من تالعنهما قال 
عومير كذبت يا رسول اهلل إن أمسكتها فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

  .ت تلك سنة املتالعننيابن شهاب فكاي

أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخربه قال جاء عومير العجالين إىل عاصم بن  
عدي فقال يا عاصم بن عدي سل يل رسول اهلل عن رجل وجد مع امرأته رجال فيقتله أيقتل به أم 

اهلل عليه وسلم املسائل فلقيه عومير  كيف يصنع فسأل عاصم النيب صلى اهلل عليه وسلم فعاب النيب صلى
فقال ما صنعت قال صنعت أيك مل تأتين خبري سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعاب املسائل فقال 



عومير واهلل آلتني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فألسألنه فأتاه فوجده قد أيزل عليه فيهما فدعامها 
ت هبا لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمر رسول اهلل صلى اهلل فالعن بينهما فقال عومير ألن ايطلق

عليه وسلم مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم االليتني فال 
أراه إال قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأيه وحرة فال أراه إال كاذبا فجاءت به على النعت املكروه 

  .فصارت سنة املتالعنني قال ابن شهاب
   
 

 2602 :صفحة 
 
أخربيا عبد اهلل بن يافع عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عوميرا جاء إىل عاصم   

فقال أرأيت لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتله أتقتلويه سل يل يا عاصم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
سلم فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسائل وعاهبا فرجع عاصم وسلم فسأل النيب صلى اهلل عليه و

إىل عومير فأخربه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كره املسائل وعاهبا فقال عومير واهلل آلتني رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم فجاء وقد يزل القرآن خالف عاصم فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال قد 

يكما القرآن فتقدما فتالعنا مث قال كذبت عليها إن أمسكتها ففارقها وما أمره النيب صلى اهلل عليه يزل ف
وسلم فمضت سنة املتالعنني وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايظروها فإن جاءت به أحيمر قصريا 

أحسبه إال قد صدق كأيه حرة فال أحسبه إال قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعني ذا اليتني فال 
عليها فجاءت به على النعت املكروه مسعت إبراهيم بن سعد حيدث عن أبيه عن سعيد بن املسيب وعبيد 

اهلل بن عتبة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به 
  .أديعج فهو للذي يتهمه قال فجاءت به أديعج

مل عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بين ساعدة أن رجال من أخربيا سعيد بن سا 
األيصار جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتلة 

 فأيزل اهلل عز وجل يف شأيه ما ذكر يف القرآن من أمر املتالعنني قال فقال له ?فتقتلويه أم كيف يصنع
النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قضى فيك ويف امرأتك قال فتالعنا وأيا شاهد مث فارقها عند النيب صلى اهلل 



عليه وسلم فكايت سنة بعدمها أن يفرق بني املتالعنني وكايت حامال فأيكرها فكان ابنها يدعى إىل 
  .أمه

اس حيدث حبديث املتالعنني فقال أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن القاسم بن حممد قال شهدت ابن عب 
فقال ابن  ?له ابن شداد أهي اليت قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لو كنت رامجا أحدا بغري بينة رمجتها

  .عباس ال تلك امرأة قد أعلنت

أخربيا عبد العزيز بن حممد بن اهلاد عن عبد اهلل بن يويس أيه مسع املقربي حيدث القرظي قال املقربي  
أبو هريرة أيه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول ملا يزلت آية املالعنة قال النيب صلى اهلل عليه حدثين 

وسلم أميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء ومل يدخلها اهلل جنته وأميا رجل 
لني واآلخرين ومسعت جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل منه وفضحه على رؤوس اخلالئق يف األو

سفيان بن عيينة يقول أخربيا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم قال للمتالعنني حسابكما على اهلل كما كاذب ال سبيل لك عليها قال يا رسول اهلل مايل قال ال 

كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها وإن 
  .منها أو منه

أخربيا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري قال مسعت ابن عمر يقول فرق رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم بني أخوي بين العجالن وقال هكذا بأصبعيه املسبحة والوسطى ففرقهما الوسطى واليت تليها يعين 

  .اذب فهل منكما تائباملسبحة وقال اهلل يعلم أن أحدكما ك

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجال العن امرأته يف زمان النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم وايتفى من ولدها ففرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهما وأحلق الولد باملرأة

  
 ومن كتاب اخللع والنشوز  

ن ابن املسيب أن بنت حممد بن مسلمة كايت عند رافع بن خديج فكره أخربيا ابن عيينة عن الزهري ع 
منها أمرا إما كربا أو غريه فأراد طالقها فقالت ال تطلقين وأمسكين واقسم يل ما بدا لك فأيزل اهلل عز 

  .وجل  وإن امرأة خافت من بعلها يشوزا  اآلية



ضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ر 
  .وسلم تويف عن تسع يسوة وكان يقسم لثمان

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد  
الرمحن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال ليس بك عن أهلك 

  .ان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قالت ثلثهو
   
 

 2603 :صفحة 
 
أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن حبيب بن أيب ثابت أن عبد احلميد بن عبد اهلل بن أيب عمرو   

محن بن والقاسم بن حممد بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام أخرباه أهنما مسعا أبا بكر بن عبد الر
احلرث ابن هشام حيدث عن أم سلمة أهنا أخربته أهنا ملا قدمت املدينة أخربهتم أهنا ابنة أيب أمية بن املغرية 
فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب حىت أيشأ إيسان منهم احلج فقالوا أتكتبني إىل أهلك فكتبت معهم 

حللت جاءين رسول اهلل صلى اهلل عليه  فرجعوا إىل املدينة قالت فصدقوين وازددت عليهم كرامة فلما
وسلم فخطبين فقلت له ما مثلي يكح أما أيا فال ولد يل وأيا غيور ذات عيال قال أيا أكرب منك أما 

الغرية فيذهبها اهلل وأما العيال فإىل اهلل وإىل رسوله فتزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجعل يأتيها 
بن ياسر فاختلجها وقال هذه متنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ويقول أين زياب حىت جاء عمار

وكايت ترضعها فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أين زياب فقالت قريبة بنت أيب أمية 
ووافقها أخذها عمار بن ياسر فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إين آتيكم الليلة قالت فقمت 

ات من شعري كايت يف جر وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته قالت فوضعت ثفايل وأخرجت حب
فبات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصبح فقال حني أصبح إن لك على أهلك كرامة فإن شئت 

  .سبعت لك وإن أسبع أسبع لنسائي

  .أخربيا مالك عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه أيه قال للبكر سبع وللثيب ثالث 



مد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة زوج النيب أخربيا عمي حم 
صلى اهلل عليه وسلم أهنا قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني يسائه فأيتهن 

  .خرج سهمها خرج هبا

ياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب قال أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أ 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تضربوا إماء اهلل قال فأتاه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال يا 

رسول اهلل ذئر النساء على أزواجهن فأذن يف ضرهبن فأطاف بآل حممد يساء كثري كلهن يشكون 
طاف بآل حممد سبعون امرأة كلهن يشتكني أزواجهن أزواجهن فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لقد أ

  .وال جتدون أولئك خياركم

أخربيا الثقفي عن أيوب عن ابن سريين عن عبيدة أيه قال يف هذه اآلية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا  
حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إىل علي رضي اهلل عنه ومع كل واحد منهما 

من الناس فأمرهم علي رضي اهلل عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها مث قال للحكمني ما فئام 
عليكما إن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا وإن رأيتما أن فرقا أن تفرقا قال قالت املرأة رضيت بكتاب اهلل مبا 

حىت تقر مبثل الذي أقرت علي فيه ويل وقال الرجل أما الفرقة فال فقال علي رضي اهلل عنه كذبت واهلل 
  .به

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة مسعه يقول تزوج عقيل بن أيب طالب فاطمة بنت عتبة  
فقالت له اصرب يل وأيفق عليك فكان إذا دخل عليها تقول له أين عتبة وشيبة فسكت عنها فدخل يوما 

على يسارك يف النار إذا دخلت فشدت عليها ثياهبا برما فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال 
فجاءت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس 

ألفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف قال فأتيامها فوجدامها قد شدا 
  .عليهما أثواهبما وأصلحا أمرمها

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخربهتا أهنا كايت عند ثابت بن قيس  
بن مشاس وأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج إىل صالة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه 

ل اهلل فقالت أيا حبيبة بنت سهل يا رسو ?يف الغلس فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذه
قالت ال أيا وال ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اهلل صلى اهلل  ?فقال ما شأيك



عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اهلل أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول اهلل كل ما 
  .أعطاين عندي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خذ منها وجلست يف أهلها

خربيا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أهنا أتت النيب صلى اهلل عليه أ 
وسلم يف الغلس وهي تشكو أشياء ببدهنا وهي تقول ال أيا وال ثابت بن قيس فقالت قال رسول اهلل 

  .صلى اهلل عليه وسلم يا ثابت خذ منها فأخذ منها وجلست يف أهلها
   
 

 2604 :صفحة 
 
   

 ومن كتاب إبطال االستحسان  

أخربيا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم العجالين وهو أمحري سبط يضو  
اخللق فقال يا رسول اهلل رأيت شريك بن السحماء يعين ابن عمه وهو رجل عظيم االليتني أدعج العينني 

وما قربتها منذ كذا فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  حاد اخللق يصيب فالية يعين امرأته وهي حبلى
شريكا فجحد ودعا املرأة فجحدت فالعن بينها وبني زوجها وهي حبلى مث قال تبصروها فإن جاءت به 
أدعج عظيم االليتني فال أراه إال قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأيه وحرة فال أراه إال قد كذب 

ليتني فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغنا أن أمره لبني لوال ما فجاءت به أدعج عظيم اإل
قضى اهلل يعين أيه ملن زىن لوال ما قضى اهلل من أن ال حيكم على أحد إال بإقرار أو اعتراف على يفسه ال 

ومل يعرض حيل بداللة غري واحد منهما وإن كايت بينة فقال لوال ما قضى اهلل لكان يل فيها قضاء غريه 
لشريك وال للمرأة واهلل أعلم وأيفذ احلكم وهو يعلم أن أحدمها كاذب مث علم بعد أن الزوج هو 

  .الصادق

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول يزل به الوحي  
به الوحي وقيل مل يبني رسول اهلل وما فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من صدقة وعقول فإمنا يزل 

صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط إال بوحي من اهلل فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إىل رسول اهلل 
  .صلى اهلل عليه وسلم فيسنت به



أخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل  
ه وسلم قال إمنا أيا بشر مثلكم وإيكم ختتصمون إيل فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من صلى اهلل علي

بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذ منه فإمنا أقطع له 
  .قطعة من النار

  
 ومن كتاب أحكام القران  

ه عن عائشة رضي اهلل عنها أن هندا بنت عتبة أتت أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي 
النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يل منه إال ما يدخل 

  .علي فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك باملعروف

يد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سع 
جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل عندي دينار قال أيفقه على يفسك قال 

عندي آخر قال أيفقه على ولدك قال عندي آخر قال أيفقه على أهلك قال عندي آخر قال أيفقه على 
يقول أبو هريرة إذا حدث هبذا احلديث يقول خادمك قال عندي آخر قال أيت أعلم به قال سعيد مث 

  .ولدك أيفق علي إىل من تكفين تقول زوجتك أيفق علي أو طلقين يقول خادمك أيفق علي أو بعين

أخربيا سفيان عن أيب الزياد قال سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال  
سعيد سنة قال الشافعي رضي اهلل عنه والذي يشبه قول سعيد  يفرق بينهما قال أبو الزياد قلت سنة فقال

  .سنة أن يكون سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا مسلم بن خالد عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أمراء  
يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما  األجناد يف رجال غابوا عن يسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو

  .حبسوا

أخربيا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم بن احلرث عن ابن  
عباس رضي اهلل عنهما يف قول اهلل تعاىل إال أن يأتني بفاحشة مبنية قال أن تبدو على أهل زوجها فإذا 

  .بذت فقد حل إخراجها



م عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا مسل 
  .وسلم قبض عن تسع يسوة وكان يقسم منهن لثمان

  .أخربيا سفيان عن هشام عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة 

هلل عنها أن أخربيا ابن أيب رواد عن ابن أيب جريج عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة رضي ا 
  .رسول اهلل عمرو خطبها فساق يكاحها وبناءه هبا وقوله هلا إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن مجهان موىل األسلميني عن أم بكرة األسلمية أهنا اختلعت  
ي تطليقة إال أن تكون مسيت من زوجها عبد اهلل بن أسيد مث أتيا عثمان رضي اهلل عنه يف ذلك فقال ه

  .شيئا فهو ما مسيت
   
 

 2605 :صفحة 
 
أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبري أهنما قاال يف املختلعة يطلقها   

  .زوجها قاال ال يلزمها طالق أليه طلق ما ال ميلك

بن السائب عن يافع بن عجري بن عبد يزيد أن  أخربيا عمي حممد بن علي بن شافع عن عبد اهلل بن علي 
ركاية بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزيية البتة مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول 

اهلل إين طلقت امرأيت سهيمة البتة وواهلل ما أردت إال واحدة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لركاية 
واحدة فقال ركاية واهلل ما أردت إال واحدة فردها إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه  واهلل ما أردت إال

  .وسلم فطلقها الثايية يف زمان عمر رضي اهلل عنه والثالثة يف زمان عثمان رضي اهلل عنه

أخربيا ابن عيينة عن عمرو ومسع حممد بن عباد بن جعفر يقول أخربين املطلب بن حنطب أيه طلق  
بتة مث أتى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فذكر ذلك له فقال ما محلك على ذلك قال قلت قد امرأته ال

فعلت قال فقرأ ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا ما محلك على ذلك قال قلت 
  .قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن الواحدة ال تبت



ن عبد اهلل بن أيب سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار ع 
  .رضي اهلل عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب

أخربيا مالك عن ربيعة عن القاسم بن حممد عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أهنا قالت كان  
  .يف بريرة ثالث سنن وكايت يف إحدى السنن أهنا أعتقت فخريت يف زوجها

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان يقول يف األمة تكون حتت العبد فتعتق إن هلا اخليار ما مل  
  .ميسها فإن مسها فال خيار هلا

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن موالة لبين عدي بن كعب يقال هلا زبراء أخربته أهنا  
قالت فأرسلت إىل حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كايت حتت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت 

فدعتين فقالت إين خمربتك خربا وال أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما مل ميسك زوجك قالت 
  .ففارقته ثالثا

أخربيا سفيان عن أيوب بن أيب متيمة عن عكرمة عن ابن عباس أيه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان  
  .فالن كأين أيظر إليه يتبعها يف الطريق وهو يبكيذلك مغيث عبد بين 

أخربيا القاسم بن حممد اهلل بن عمر بن حفص عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  
  .أن زوج بريرة كان عبدا

ه أخربيا ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل علي 
  .وسلم حني العن بني املتالعنني أمر رجال أن يضع يده على فيه عند اخلامسة وقال إهنا موجبة

حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال شهدت املتالعنني عند النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .وأيا ابن مخس عشرة سنة مث ساق احلديث فلم يتقنه إتقان هؤالء

 عن ابن جريج أن حيىي بن سعيد حدثه عن القاسم بن حممد عن ابن عباس أن أخربيا سعيد بن سامل 
رجال جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واهلل ما يل عهد 

بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها إهنا إذا كايت تؤبر تعفر أربعني يوما ال تسقى بعد األبار قال 
وجدت مع امرأيت رجال قال وكان زوجها مصفرا محش الساقني سبط الشعر والذي رميت به خدال ف

إىل السواد جعدا قططا مستها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اللهم بني مث العن بينهما فجاءت 
  .برجل يشبه الذي رميت به



أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه 
  .أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن شيء مل يكن يعين حمرما فحرم من أجل مسألته

  .أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثل معناه 

هريرة رضي اهلل عنه أن رجال من أهل البادية أتى  أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم هل لك 

قال يعم قال أىن ترى ذلك قال  ?قال يعم قال ما ألواهنا قال محر قال هل فيها من أورق ?من إبل
  . عليه وسلم فلعل هذا يزعه عرقعرق يزعه فقال النيب صلى اهلل
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أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن أعرابيا من بين فزارة أتى   

النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم هل لك من 
قال إن فيها لورقا قال فأىن أتاها  ?قال محر قال هل فيها من أورق ?فما ألواهنا إبل فقال يعم قال

  .ذلك قال لعله يزعه عرق فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا لعله يزعه عرق

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن زيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت  
بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فبعث إليها وكيله بشعري فسخطت فقال  قيس أن أبا عمرو

واهلل مالك علينا من شيء فجاءت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه 
  .يفقة

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس بن البكري قال طلق  
امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا مث بدا له أن ينكحها فجاء يستفيت فذهبت معه أسأل له فسأل أبا رجل 

هريرة وعبد اهلل بن عباس عن ذلك فقاال ال يرى أن تنكحها حىت تنكح زوجا غريك قال إمنا كان 
اهلل طالقي إياها واحدة فقال ابن عباس إيك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل قال الشافعي رضي 

  .عنه ما عاب ابن عباس وال أبو هريرة عليه أن يطلق ثالثا



أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري عن النعمان بن أيب عياش األيصاري عن عطاء بن يسار قال  
جاء رجل يستفيت عبد اهلل بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثالثا قبل أن ميسها قال عطاء فقلت إمنا طالق 

ال عبد اهلل بن عمرو إمنا أيت قاض الواحدة تبنها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه البكر واحدة فق
  .قال الشافعي رضي اهلل عنه ومل يقل له عبد اهلل بئسما صنعت حني طلقت ثالثا

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري أخربه عن ابن أيب عياش إيه كان جالسا مع عبد اهلل بن الزبري  
ن عمر قال فجاءمها حممد بن أياس بن البكري فقال إن رجال من أهل البادية طلق امرأته ثالثا وعاصم ب

قبل أن يدخل هبا فماذا تريان فقال ابن الزبري إن هذا ألمر ما لنا فيه قول اذهب إىل ابن عباس وأيب 
اس أليب هريرة أفته يا هريرة فإين تركتهما عند عائشة فسلهما مث ائتنا فأخربيا فذهب فسأهلما قال ابن عب

أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبتها والثالث حترمها حىت تنكح زوجا غريه وقال 
  .ابن عباس مثل ذلك قال الشافعي ومل يعيبا عليه الثالث وال عائشة رضي اهلل عنهم

اء أخربته أهنا كايت حتت عبد أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن موالة لبين عدي يقال هلا زبر 
وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إيل حفصة فدعتين فقالت إين خمربتك خربا وال أحب أن تصنعي 

شيئا إن أمرك بيدك ما مل ميسك زوجك قالت ففارقته ثالثا  قال الشافعي  رضي اهلل عنه ومل تقل هلا 
  .حفصة رضي اهلل عنها ال جيوز أن تطلقي ثالثا

يا أيس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم حبيبة بنت أيب أخرب 
سفيان رضي اهلل عنها وعن أبيها قالت يا رسول اهلل هل لك يف أخيت ابنة أيب سفيان فقال رسول اهلل 

م قالت تنكحها قال أختك قالت يعم قال أو حتبني ذلك قالت يع ?صلى اهلل عليه وسلم فاعل ماذا
لست لك مبخلية وأحب من شركين يف خري أخيت قال إهنا ال حتل يل قالت فقلت واهلل لقد أخربت بأيك 

ختطب بنت أيب سلمة قال بنت أم سلمة قالت يعم قال فواهلل لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل 
  .اتكنإهنا البنة أخي من الرضاعة أرضعتين وإياها ثويبة فال تعرضن علي بناتكن وال أخو

أخربيا ابن عيينة عن محد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم قال ذروين ما تركتكم فإيه إمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أيبيائهم فما 

  .أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما هنيتكم عنه فايتهوا

  .أخربيا ابن عيينة عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثل معناه 



أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن ال ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولد لك  
  .ولد فعاش من بعدك دعوا لك

قال هي منسوخة يسختها وأيكحوا األيامى منكم أخربيا سفيان عن حيىي عن سعيد بن املسيب أيه  
  .والصاحلني من عبادكم وإمائكم فهي من أيامى املسلمني يعين قوله  الزاين ال ينكح إال زايية  اآلية
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  .أخربيا سفيان عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن بعض أهل العلم أيه قال يف هذه اآلية هو حكم بينها  

سلم بن خالد عن بن جريج عن جماهد أن هذه اآلية يزلت يف بغايا من بغايا اجلاهلية كايت أخربيا م 
  .على منازهلن رايات

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل عنها  
  .ن الوالدةأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حيرم من الرضاعة ما حيرم م

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول صلى اهلل عليه وسلم قال  
  .ال جيمع الرجل بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها

ما أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أيه كان يقول يف قول اهلل تعاىل وال جناح عليكم في 
عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها إيك علي لكرمية وإن 

  .اهلل لسائق إليك خريا أو رزقا وحنو هذا من القول

  .أخربيا سفيان عن محيد عن أيس أن عبد الرمحن بن عوف تزوج على وزن يواة 

هما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال خيطب أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عن 
  .أحدكم على خطبة أخيه

أخربيا مالك عن أيب الزياد وحممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه



ن عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت أخربيا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيا 
قيس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال هلا فإذا حللت فآذييين قالت فلما حللت أخربته أن معاوية 
وأبا جهم خطباين فقال أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ايكحي 

  .يه خريا واغتبطت بهأسامة بن زيد فنكحته فجعل اهلل ف

أخربيا الثقة أحسبه إمساعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه رضي اهلل عنهما أن  
غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر يسوة فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم أمسك أربعا وفارق 

  .سائرهن

  .أخربيا مالك عن الزهري حديث غيالن 

بعض أصحابنا عن ابن أيب الزياد عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف عن عوف بن أخربيا  
احلرث عن يوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وحتيت مخس يسوة فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم 

  .فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إىل أقدمهن عندي عاقر منذ ستني سنة ففارقتها

ابن أيب حيىي عن إسحاق بن عبد اهلل عن أيب وهب اجليشاين عن أيب خراش عن الديلمي أو عن  أخربيا 
ابن الديلمي قال أسلمت وحتيت أختان فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمرين أن أمسك أيتهما شئت 

  .وأفارق األخرى

عروة عن عائشة رضي  أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن 
اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال أميا امرأة يكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ثالثا فإن 

  .أصاهبا فلها املهر مبا استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

اهلل عنها أهنا قالت تزوجين رسول أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي  
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيا بنت سبع سنني وبىن يب وأيا بنت تسع سنني

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر يعيما أن يؤمر أم ابنته  
  .فيها

يسأهلا هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض أخربيا مالك عن يافع أن عبد اهلل بن عمر أرسل إىل عائشة  
  .فقالت لتشدد إزارها على أسفلها مث يباشرها إن شاء



أخربيا عمي حممد بن علي بن شافع أخربين عبد اهلل بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن  
خزمية  اجلالح أو عن عمرو بن فالن بن أحيحة بن اجلالح  قال الشافعي  رضي اهلل عنه أيا شككت عن

بن ثابت أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إتيان النساء يف أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته يف 
دبرها فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم حالل فلما وىل الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت يف 

قبلها فنعم أمن دبرها يف دبرها فال فإن  أي اخلربتني أو يف أي اخلرزتني أو يف أي اخلصفتني أمن دبرها يف
اهلل ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن  قال الشافعي  رضي اهلل عنه قال فما تقول قلت 
عمي ثقة وعبد اهلل بن علي ثقة وقد أخربين حممد عن األيصاري احملدث هبا أيه أثىن عليه خريا وخزمية 

  .رخص فيه بل أهنى عنهممن ال شك عامل يف ثقته فلست أ
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أخربيا إمساعيل يعين ابن علية عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن رجل من أصحاب النيب عن   

  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أيكح الوليان فاألول أحق وإذا باع اجمليزان فاألول أحق

أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال إذا طلق الرجل أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب  
  .امرأته فهو أحق برجعتها حىت تغتسل من احليضة الثالثة يف الواحدة ويف االثنتني

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه سئل عن رجل  
  . يأت بأربعة شهداء فليعط برمتهوجد مع امرأته رجال فقتله أو قتلها فقال إن مل

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس ألن اهلل يقول ممن ترضون من  
  .الشهداء

أخربيا ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه رضي اهلل عنهم أن  
  . حيكم احلاكم أو ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبانرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال

أخربيا ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي اهلل عنه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة ألصحابه  
  .من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال الشافعي  وقال اهلل تعاىل وأمرهم شورى بينهم



ار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذيب غريه حىت جاء أخربيا سفيان عن عمرو بن دين 
إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم فقال اهلل عز وجل وإبراهيم الذي وىف أن ال تزر وازرة وزر أخرى  إىل هنا 

  .يقول الربيع أخربيا الشافعي ويقول بعد ذلك حدثنا الشافعي  
  
 ومن كتاب األشربة وفضائل قريش وغريه  

الشافعي حدثين ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب أيه بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل حدثنا  
  .عليه وسلم قال قدموا قريشا وال تقدموها وتعلموا منها وال تعلموها أو تعلموها يشك ابن أيب فديك

زيز وابن أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن حكيم بن أيب حكيم أيه مسع عمر بن عبد الع 
  .شهاب يقوالن قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أهان قريشا أهايه اهلل عز وجل

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبد الرمحن أيه قال بلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم قال لوال أن تبطر قريش ألخربهتا بالذي هلا عند اهلل عز وجل

نا ابن أيب ف دك عن ابن أيب ذئب عن شريك بن عبد اهلل بن أيب منر عن عطاء بن يسار أن رسول حدث 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لقريش أيتم أوىل الناس هبذا األمر ما كنتم مع احلق إال أن تعدلوا عنه 

  .فتلحون كما تلحا هذه اجلريدة يشري إىل جريدة يف يده

عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة األيصاري عن أبيه  أخربيا حيىي بن سليم عن 
عن جده رفاعة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يادى أيها الناس أن قريشا أهل أماية ومن بغاها العواثر 

  .أكبه اهلل ملنخريه يقوهلا ثالث مرات

إبراهيم بن احلرث التيمي أن قتادة بن النعمان  أخربيا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن اهلاد عن حممد بن 
وقع بقريش فكأيه يال منهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مهال يا قتادة ال تشتم قريشا فإيك 
لعلك ترى منها رجاال أو يأيت منهم رجال حتقر عملك مع أعماهلم وفعلك مع أفعاهلم وتغبطهم إذا 

  .ا بالذي هلا عند اهللرأيتهم لوال أن تطغى قريش ألخربهت

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن أيب ذئب بإسناد ال أحفظه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف  
  .قريش شيئا من اخلري ال أحفظه وقال شرار قريش خيار الناس



اهلل عليه  أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى 
  .وسلم جتدون الناس معادن فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

أخربيا عمي حممد بن العباس عن احلسن بن القاسم األزرق قال وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  . جهة املدينةعلى ثنية تبوك فقال ما ههنا شام وأشار بيده إىل جهة الشام وما ههنا مين وأشار بيده إىل

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال جاء الطفيل بن عمرو  
الدوسي إىل رسول اهلل فقال يا رسول اهلل إن دوسا قد عصت وأبت فادع اهلل عليها فاستقبل رسول اهلل 

  .اللهم اهد دوسا وأت هبم صلى اهلل عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت دوس فقال
   
 

 2609 :صفحة 
 
أخربيا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو وعن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول   

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لوال اهلجرة لكنت امرءا من األيصار ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا 
  .لسلكت وادي األيصار أو شعبهم

أخربيا عبد الكرمي بن حممد اجلرجاين حدثين ابن الغسيل عن رجل مساه عن أيس بن مالك رضي اهلل  
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج يف مرضه فخطب فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال إن األيصار 

وقال اجلرجاين يف قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم 
حديثه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال اللهم اغفر لأليصار وألبناء أبناء األيصار وقال يف حديثه أن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم حني خرج هبش إليه النساء والصبيان من األيصار فرق هلم مث خطب فقال هذه 
  .املقالة

أيب هريرة قال أتاكم أهل اليمن هم ألني قلوبا وأرق أفئدة  أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن 
  .اإلميان ميان واحلكمة ميايية

أخربيا الدراوردي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى  
يف النوم ورؤيا  اهلل عليه وسلم قال بينما أيا أيزع على بئر ألستسقي  قال الشافعي  رضي اهلل عنه يعين



األيبياء وحي قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاء ابن أيب قحافة فنزع ذيوبا أو ذيوبني وفيه ضعف 
واهلل يغفر له مث جاء عمر بن اخلطاب فنزع حىت استحالت يف يده غربا فضرب الناس بعطن فلم أر 

  .عبقريا يفري فريه
  
 ومن كتاب األشربة  

ينة عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه حدثنا سفيان بن عي 
  .وسلم قالت قال رسول صلى اهلل عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت سئل رسول اهلل صلى اهلل  
  .سكر فهو حرامعليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أ

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الغبرياء  
  .فقال ال خري فيها وهنى عنها قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكركة

ن شرب أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال م 
  .اخلمر يف الدييا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة

أخربيا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه قال كنت أسقي  
أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة األيصاري وأيب بن كعب شرابا من فضيخ أو متر فجاءهم آت فقال إن 

لحة يا أيس قم إىل هذه اجلرار فاكسرها قال أيس فتمت إىل مهراس لنا اخلمر قد حرمت فقال أبو ط
  .فضربتها بأسفله حىت تكسرت

أخربيا سفيان بن عيينة عن حممد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكايت قد صلت القبلتني أن  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن اخلليطني وقال ايبذوا كل واحد منهما على حدة

أخربيا سفيان عن أيب إسحاق عن ابن أيب أوىف قال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن يبيذ اجلر  
  .األخضر واألبيض واألمحر

أخربيا سفيان عن سليمان األحول عن جماهد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال ملا هنى رسول اهلل  
  .الناس جيد سقاء فأذن هلم يف اجلر غري املزفتصلى اهلل عليه وسلم عن األوعية قيل له ليس كل 



أخربيا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال تنبذوا  
  .يف الدباء واملزفت قال مث يقول أبو هريرة واجتنبوا احلنامت والنقري

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الدباء  أخربيا سفيان مسعت الزهري يقول مسعت أيسا يقول هنى 
  .واملزفت أن ينتبذ فيه

أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا وهب اجليشاين سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن  
  .البتع فقال كل مسكر حرام

كان ينبذ له يف سقاء أخربيا سفيان عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .فإن مل يكن فتور من حجارة

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطب الناس  
قالوا هنى  ?يف بعض مغازيه قال عبد اهلل بن عمر فأقبلت حنوه فايصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال

  .أن ينبذ يف الدباء واملزفت

أخربيا مالك عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم هنى أن ينبذ يف الدباء واملزفت
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أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   

  .تمر والبسر مجيعا والتمر والزهو مجيعاهنى أن ينبذ ال

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة املصري أيه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن  
عباس أهدى رجل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم راوية مخر فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أما علمت 

إىل جنبه فقال مب ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال رسول اهلل صلى  أن اهلل حرمها فقال ال فسار إيسايا
  .اهلل عليه وسلم إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها ففتح املزادتني حىت ذهب ما فيهما



أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنه عنهما قال بلغ عمر بن  
اع مخرا فقال قاتل اهلل فاليا باع اخلمر أما علم أن رسول اهلل صلى اهلل اخلطاب رضي اهلل عنه أن رجال ب

  .عليه وسلم قال قاتل اهلل اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

أخربيا سفيان قال مسعت أبا اجلورية اجلرمي يقول إين ألول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره  
  .ل سبق حممد الباذق وما أسكر فهو حرامإىل الكعبة فسألته عن الباذق فقا

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه قال كل مسكر مخر وكل مسكر حرام 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رجاال من أهل العراق قالوا له إيا يبتاع من مثر  
د اهلل عليكم ومالئكته ومن يسمع من اجلن النخل والعنب فنعصره مخرا فنبيعها فقال عبد اهلل إين أشه

واأليس أين ال آمركم أن تبيعوها وال تبتاعوها وال تعصروها وال تسقوها فإهنا رجس من عمل 
  .الشيطان

أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سالمة  
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حني قدم الشام فشكى إليه أهل أخرباه عن حممود بن لبيد األيصاري أن 

الشام وباء األرض وثقلها وقالوا ال يصلحنا إال هذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل فقالوا ال يصلحنا 
العسل فقال رجال من أهل األرض هل لك أن جنعل لك من هذا الشراب شيئا ال يسكر فقال يعم 

ان وبقي الثلث فأتوا به عمر رضي اهلل عنه فأدخل عمر فيه أصبعه مث رفع فطبخوه حىت ذهب منه الثلث
يده فتبعها فتمطط فقال هذا الطلي هذا مثل طلي اإلبل فأمرهم أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت 

أحللتها هلم واهلل فقال عمر كال واهلل اللهم إين ال أحل هلم شيئا حرمته عليهم وال أحرم عليهم شيئا 
  .لته هلمأحل

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أيه أخربه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه خرج  
عليهم فقال إين وجدت من فالن ريح شراب فزعم أيه شرب الطلي وأيا سائل عما شرب فإن كان 

  .يسكر جلدته فجلده عمر رضي اهلل عنه احلد تاما

فقال عطاء إن  ?ابن جريج قال قلت لعطاء أجتلد يف ريح الشرابأخربيا مسلم بن خالد الزجني عن  
الريح ليكون من الشراب الذي ليس فيه بأس فإذا اجتمعوا مجيعا على شراب واحد فسكر أحدهم 



جلدوا مجيعا احلد تاما  قال الشافعي  رضي اهلل عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل 
  .عنه ال خيالفه

يان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه خرج فصلى على أخربيا سف 
جنازة فسمعه السائب يقول إين وجدت من عبيد اهلل وأصحابه ريح الشراب وأيا سائل عما شربوا فإن 

كان مسكرا حددهتم قال قال سفيان فأخربين معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أيه حضره 
  .حيدهم

ربيا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه مث أخ 
إن شرب فاجلدوه مث إن شرب فاجلدوه مث إن شرب فاقتلوه ال يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة فأيت 

وصارت  برجل قد شرب فجلده مث أتى به قد شرب فجلده مث أيت به قد شرب فجلده ووضع القتل
  .رخصة قال قال سفيان قال الزهري ملنصور بن املعتمر وخمول كويا وافدي العراق هبذا احلديث
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أخربيا معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن أزهر قال رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم عام حنني سأل   

بن الوليد حىت أتاه جرحيا وأتى النيب  عن رحل خالد بن الوليد فجريت بني يديه أسأل عن رحل خالد
صلى اهلل عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه باأليدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من 
التراب مث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم بكتوه فبكتوه مث أرسله قال فلما كان أبو بكر رضي اهلل عنه 

فضرب أبو بكر يف اخلمر أربعني حياته مث عمر رضي اهلل سأل من حضر ذلك املضروب فقومه أربعني 
  .عنه حىت تتابع الناس يف اخلمر فاستشار فضربه مثايني

أخربيا مالك عن ثوب بن زيد الديلي أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه استشار يف اخلمر يشرهبا  
ذا شرب سكر وإذا سكر هذى الرجل فقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يرى أن جتلده مثايني فإيه إ

  .وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر مثايني يف اخلمر



أخربيا إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال ال أويت  
  .بأحد شرب مخرا وال يبيذا مسكرا إال جلدته احلد

ار عن أيب جعفر حممد بن علي أن علي بن أيب طالب رضي اهلل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دين 
  .عنه جلد الوليد بسوط له طرفان

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر أن عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه قال أن جيلد قدامة  
يف ذكر  اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا مسعت الربيع يقول مسعت الشافعي وهو حيتج

املسكر وكان كالما قد تقدم ال أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ومل يسكر فإن قال حالال قيل 
أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال حراما قيل له أفرأيت شيئا قط شربه وصار إىل جوفه 

  .حرامحالال مث صريته الريح حراما  قال الشافعي  رضي اهلل عنه ما أسكر كثريه فقليله 

أخربيا مالك عن يافع عن موالة لصفية بنت أيب عبيد أهنا اختلعت من زوجها بكل شيء هلا فلم ينكر  
  .ذلك عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما

أخربيا مالك عن زيد ابن أسلم عن عياض بن عبد اهلل بن سعد أيه مسع أبا سعيد اخلدري رضي اهلل عنه  
ا من طعام صاعا من شعري صاعا من متر صاعا من زبيب أو صاعا من يقول كنا خنرج زكاة الفطر صاع
  .إقط  إىل هنا يقول الربيع حدثنا  

  
 ومن كتاب عشرة النساء  

أخربيا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا أيس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل  
يب صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل إن أبا عنها أهنا حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إىل الن

سفيان رجل شحيح وإيه ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه سرا وهوال يعلم فهل علي يف 
  .ذلك من شيء فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك باملعروف

ه عن هالل بن أيب ميموية عن أيب هريرة رضي اهلل أخربيا ابن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو حممد أظن 
  .عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خري غالما بني أبيه وأمه



أخربيا ابن عيينة عن يويس بن عبد اهلل اجلرمي عن عمارة اجلرمي قال خريين علي بن أيب طالب بني  
هذا خلريته  قال الشافعي  قال إبراهيم أمي وعمي مث قال ألخ يل أصغر مين وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ 

  .عن يويس عن عمارة عن علي مثله وقال يف احلديث وكنت ابن سبع أو مثان سنني

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجال سأل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عن  
لتهما آية وحرمتهما آية وأما أيا األختني من ملك اليمني هل جيمع بينهما فقال عثمان رضي اهلل عنه أح

فال أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال لو 
كان يل من األمر شيء مث وجدت أحدا فعل ذلك جلعلته يكاال قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن 

  .ل ذلكأيب طالب قال مالك وبلغين عن الزبري بن العوام مث

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  
عنه سئل عن املرأة وابنتها من ملك اليمني هل توطأ إحدامها بعد األخرى فقال عمر ما أحب أن 

  .أجيزمها مجيعا

بة عن أبيه قال سئل عمر رضي اهلل عنه عن أخربيا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عت 
األم وابنتها من ملك اليمني فقال ما أحب أن أجيزمها مجيعا قال عبيد اهلل قال أيب فوعدت أن عمر كان 

  .أشد يف ذلك مما هو فيه
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بن معمر جاء  أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج مسعت ابن أيب مليكة خيرب أن معاذ بن عبد اهلل  

عائشة رضي اهلل عنها فقال هلا إن يل سرية أصبتها وإهنا قد بلغت هلا ابنة جارية يل أفأستسر ابنتها فقالت 
  .ال قال فإين واهلل ال أدعها إال أن تقويل حرمها اهلل فقالت ال يفعله من أهلي وال أحد أطاعين

الزاين ال ينكح إال زايية اآلية قال هي منسوخة أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب يف قوله  
  .يسختها وأيكحوا األيامى منكم فهي من أيامى املسلمني



أخربيا سفيان عن هارون بن رياب عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري قال أتى رجل إىل رسول اهلل صلى  
صلى اهلل عليه وسلم فطلقها  اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إن يل امرأة ال ترد يد المس فقال النيب

  .قال إين أحبها قال فأمسكها إذا

أخربيا سفيان حدثين عبيد اهلل ابن أيب يزيد عن أبيه أن رجال تزوج امرأة وهلا ابنة من غريه وله ابن من  
غريها ففجر الغالم باجلارية فظهر هبا حبل فلما قدم عمر رضي اهلل عنه مكة فرفع ذلك إليه فسأهلما 

  .ا فجلدمها عمر احلد وحرص أن جيمع بينهما فأىب الغالمفاعترف

أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخربين عكرمة بن خالد قال مجعت الطريق رفقة فيهم امرأة  
ثيب فولت رجال منهم أمرها فزوجها رجال فجلد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الناكح واملنكح ورد 

  .يكاحها

عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن معبد أن عمر رضي اهلل عنه رد يكاح امرأة أخربيا ابن عيينة  
  .يكحت بغري ويل

أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار يكحت امرأة من بين بكر بن كناية  
ىل عمر بن عبد يقال هلا بنت أيب مثامة عمر بن عبد اهلل بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إ

العزيز إذ هو وايل املدينة إين وليها وإهنا يكحت بغري أمري فرده عمر وقد أصاهبا قال فأي امرأة يكحت 
بغري إذن وليها فال يكاح هلا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال فنكاحها باطل وإن أصاهبا فلها صداق 

  .ليه وسلممثلها مبا أصاب منها مبا قضى هلا به النيب صلى اهلل ع

أخربيا إمساعيل بن إبراهيم املعروف بابن علية عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر  
  .رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أيكح الوليان فاألول أحق

شة رضي اهلل عنها خيطب أخربيا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال كايت عائ 
إليها املرأة من أهلها فتتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن املرأة ال تلي عقدة 

  .النكاح

أخربيا ابن عيينة عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال ال تنكح املرأة املرأة فإن  
  .البغي إمنا تنكح يفسها



بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري  أخربيا مسلم 
وجماهد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ال يكاح إال بشاهدي عدل وويل مرشد وأحسب مسلما قد 

  .مسعه من ابن خثيم

وامرأة فقال هذا أخربيا مالك عن أيب الزبري قال أتى عمر رضي اهلل عنه بنكاح مل يشهد عليه إال رجل  
  .يكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت

  
 ومن كتاب التعريض باخلطبة  

أخربيا سفيان عن الزهري أخربين ابن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم وال خيطب أحدكم على خطبة أخيه

 ذئب عن مسلم احلناط عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى أخربيا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب 
  .اهلل عليه وسلم هنى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك

أخربيا مالك عن ابن شهاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر  
  .يسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن

  
 ب الطالق والرجعة ومن كتا 

أخربيا حيىي بن حسان عن عبيد اهلل بن عمرو عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن سعيد بن جبري عن  
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف الرجل يطلق امرأته مث يشهد على رجعتها ومل تعلم بذلك قال هي 

  .امرأة األول دخل هبا اآلخر أو مل يدخل
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أخربيا مالك عن املسور بن رفاعة القرظي عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري أن رفاعة طلق امرأته   

متيمة بنت وهب يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثا فنكحها عبد الرمحن بن الزبري فاعترض 



ي كان طلقها فذكر عنها فلم يستطع أن ميسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها األول الذ
  .للنيب صلى اهلل عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال ال حتل لك حىت تذوق العسيلة

أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم مسعها تقول  
فاعة فطلقين فبت جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت إين كنت عند ر

طالقي فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال 
أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وأبو بكر عند النيب صلى اهلل 

له فنادى يا أبا بكر أال تسمع ما جتهر به  عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن
  .هذه عند النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  
وسليمان بن يسار أهنم مسعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن اخلطاب عن رجل من أهل البحرين طلق 

ه تطليقة أو تطليقتني مث ايقضت عدهتا فتزوجها رجل غريه مث طلقها ومات عنها مث تزوجها زوجها امرأت
  .األول قال هي عنده على ما بقي

أخربيا ابن أيب الرواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليكة أيه سأله ابن الزبري عن  
عدهتا فقال عبد اهلل بن الزبري طلق عبد الرمحن بن عوف  الرجل يطلق املرأة فيبيتها مث ميوت وهي يف

متاضر بنت األصبغ الكلبية فبتها مث مات وهي يف عدهتا فورثها عثمان رضي اهلل عنه قال ابن الزبري أما أيا 
  .فال أرى أن ترث مبتوتة

 سلمة أخربيا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أيب 
بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي اهلل 

  .عنه بعد ايقضاء عدهتا

أخربيا مالك حدثين يافع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطالق بيد العبد ليس بيد  
  .غريه من طالقه شيء

ه بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي أن يفيعا مكاتبا ألم سلمة أخربيا مالك حدثين عبد رب 
زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم استفىت زيد بن ثابت فقال إين طلقت امرأة يل حرة تطليقتني فقال زيد 

  .حرمت عليك



 صلى اهلل عليه أخربيا مالك حدثين أبو الزياد عن سليمان بن يسار أن يفيعا مكاتبا ألم سلمة زوج النيب 
وسلم أو عبدا هلا كايت حتته امرأة حرة فطلقها اثنتني مث أراد أن يراجعها فأمره أزواج النيب صلى اهلل 

عليه وسلم أن يأيت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد 
  .حرمت عليك زيد بن ثابت فسأهلما فابتدراه مجيعا فقاال حرمت عليك

أخربيا مالك حدثين ابن شهاب عن ابن املسيب أن يفيعا مكاتبا ألم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم طلق امرأته حرة تطليقتني فاستفىت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فقال له عثمان حرمت عليك

  
 ومن كتاب العدد إال ما كان منه معادا  

اب عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها إهنا ايتقلت حفصة بنت عبد الرمحن أخربيا مالك عن ابن شه 
حني دخلت يف املم من احليضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت 
صدق عروة وقد جادهلا يف ذلك ياس وقالوا إن اهلل يقول ثالثة قروء فقالت عائشة رضي اهلل عنها 

  .ا اإلقراء اإلقراء اإلطهارصدقتم وهل تدرون م

أخربيا مالك عن ابن شهاب قال مسعت أبا بكر بن عبد الرمحن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إال  
  .وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي اهلل عنها

أخربيا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت إذا طعنت املطلقة يف الدم من  
  .احليضة الثالثة فقد برئت منه

أخربيا مالك عن يافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن األحوص هلك بالشام حني دخلت امرأته  
يف الدم من احليضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إىل زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه 

  .د برئت منه وبرىء منها وال ترثه وال يرثهازيد أهنا إذا دخلت يف الدم من احليضة الثالثة فق
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أخربيا سفيان عن الزهري حدثين سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت املطلقة يف احليضة   

  .الثالثة فقد برئت منه



الدم من أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت يف  
  .احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ال ترثه وال يرثها

أخربيا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان ايه كان عند جده هامشية وأيصارية فطلق األيصارية وهي  
ترضع فمرت هبا سنة مث هلك ومل حتض فقالت أيا أرثه مل أحض فاختصموا إىل عثمان رضي اهلل عنه 

باملرياث فالمت اهلامشية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا هبذا يعين علي فقضى لأليصارية 
  .بن أيب طالب رضي اهلل عنه

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن أيب بكر أخربه أن رجال من األيصار يقال له  
عشر شهرا ال حتيض مينعها حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة 

الرضاع أن حتيض مث مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو مثايية فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث 
فقال ألهله امحلوين إىل عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أيب طالب وزيد بن 

ن مات ويرثها إن ماتت فإهنا ليست من القواعد ثابت فقال هلما عثمان ما تريان فقاال يرى أهنا ترثه إ
الاليت قد يئسن من احمليض وليست من األبكار الاليت مل يبلغن احمليض مث هي على عدة حيضها ما كان 

من قليل أو كثري فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة مث حاضت حيضة 
ثة فاعتدت عدة املتويف عنها زوجها وورثته قال األصم يف كتايب أخرى مث تويف حبان قبل أن حتيض الثال

  .حبان بالباء

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد ويزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب ايه قال قال عمر بن  
اخلطاب رضي اهلل عنه أميا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني مث رفعتها حيضة فإهنا تنتظر تسعة 

  .إن بان هبا محل فذلك وإال اعتدت بعد التسعة ثالثة أشهر مث حلتأشهر ف

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه قال يف  
الرجل يتزوج املرأة فيخلو هبا وال ميسها مث يطلقها ليس هلا إال يصف الصداق ألن اهلل يقول وإن 

  .ل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتمطلقتموهن من قب

أخربيا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عتبة عن  
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيه قال ينكح العبد امرأتني ويطلق تطليقتني وتعتد األمة حيضتني فإن مل 

  .ويصفا قال سفيان وكان ثقة تكن حتيض فشهرين أو شهرا



أخربيا سفيان عن عروة بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أيه مسع عمر بن  
اخلطاب رضي اهلل عنه يقول لو استطعت جلعلتها حيضة ويصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ويصفا 

  .فسكت عمر رضي اهلل عنه

  .يف أم الولد يتوىف عنها سيدها قال تعتد حبيضة أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه قال 

أخربيا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال سئل ابن عباس وأبو  
هريرة عن املتويف عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر األجلني وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد 

وج النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأهلا عن ذلك فقالت ولدت حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة ز
سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجالن أحدمها شاب واآلخر كهل فخطبت إىل 
الشاب فقال الكهل مل حتلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه هبا فجاءت النيب صلى اهلل 

  .ايكحي من شئتعليه وسلم فقال قد حللت ف

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا يف املرأة تنفس بعد  
وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر األجلني وقال أبو سلمة إذا يفست فقد حلت فجاء أبو هريرة 

باس إىل أم سلمة يسأهلا عن ذلك فجاءهم فقال أيا مع ابن أخي يعين أبا سلمة فبعثوا كريبا موىل ابن ع
فأخربهم أهنا قالت ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه 

  .وسلم فقال هلا قد حللت فايكحي

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن املسور بن خمرمة أن سبيعة األسلمية يفست بعد وفاة  
  .فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاستأذيته يف أن تنكح فأذن هلا زوجها بليال
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أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر بأيه سئل عن املرأة يتوىف عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر   

و ولدت إذا وضعت محلها فقد حلت فأخربه رجل من األيصار أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ل
  .وزوجها على سريره مل يدفن حللت



أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه أيه قال ليس للمتويف عنها زوجها  
  .يفقة حسبها املرياث

أخربيا مالك عن هشام عن أبيه إيه قال يف املرأة البادية يتوىف عنها زوجها أهنا تنتوي حيث ينتوي  
  .أهلها

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة مثله أو مثل معناه  
  .ال خيالفه

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن محيد بن يافع عن زينب بنت أيب  
دخلت على أم حبيبة زوج النيب صلى اهلل عليه سلمة أهنا أخربته هذه األحاديث الثالثة قال قالت زينب 

وسلم حني تويف أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غريه فدهنت منه جارية مث 
مسحت بعارضيها مث قالت واهلل مايل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

خر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر يقول ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآل
وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها عبد اهلل فدعت بطيب فمست 
منه مث قالت مايل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول على املنرب ال 

آلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشرا حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم ا
قالت زينب ومسعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا 

رسول اهلل إن ابنيت تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ثالثا كل ذلك يقول ال مث قال إمنا هي أربعة أشهر وعشرا وقد كايت إحداكن يف اجلاهلية ال مرتني أو 

ترمي بالبعرة على رأس احلول قال محيد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس احلول فقالت زينب 
ر هبا كايت املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياهبا ومل متس طيبا وال شيئا حىت مت

سنة مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو طري فتقبص به فقلما تقبص بشيء إال مات مث خترج فتعطى بعرة 
فترمي هبا مث تراجع بعدما شاءت من طيب أو غريه  قال الشافعي  رضي اهلل عنه احلفش البيت الصغري 

ابعها والقبض األخذ الذليل من الشعر والبناء وغريه والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أص
  .بالكف كلها



أخربيا مالك عن يافع عن صبية بنت أيب عبيدة عن عائشة وحفصة أو عائشة وحفصة أن رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم قال ال حتل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال 

  .على زوج أربعة أشهر وعشرا

بن شهاب عن ابن املسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كايت حتت رشيد الثقفي أخربيا مالك عن ا 
فطلقها البتة فنكحت يف عدهتا فضرهبا عمر بن اخلطاب أو ضرب زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما 

مث قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أميا امرأة يكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوجها مل 
ق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول وكان خاطبا من اخلطاب وإن كان دخل يدخل هبا فر

هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من الزوج األول مث اعتدت من اآلخر مث مل ينكحها أبدا قال سعيد 
  .وهلا مهرها مبا استحل منها

أيب عمر عن علي رضي اهلل عنه أيه أخربيا حيىي بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زادان  
قضى يف اليت تزوج يف عدهتا أيه يفرق بينهما وهلا الصداق مبا استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من 

  .عدة األول وتعتد من اآلخر

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أسلم بن عبد اهلل عن عبد اهلل أيه كان يقول ال  
  .تبيت ليلة واحدة إذا كايت يف عدة وفاة أو طالق إال يف بيتها يصلح للمرأة أال

أخربيا عبد العزيز بن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم أن عائشة كايت تقول اتقي اهلل يا فاطمة  
  .فقد علمت يف أي شيء كان ذلك
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أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة  أخربيا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن  

بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فذكر احلديث وقال فيه فجاءت رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه يفقة وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث 

  .م مكتوم فإيه رجل أعمى تضعني ثيابكقال تلك امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي عند ابن أ



أخربيا إبراهيم بن أيب حيىي عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت املدينة فسألت عن أعلم  
أهلها فدفعت إىل سعيد بن املسيب فسألته عن املبتوتة فقال تعتد يف بيت زوجها فقلت فأين حديث 

ال فتنت فاطمة الناس وكان للساهنا ذرابة فاستطالت فاطمة بنت قيس فقال هاه فوصف أيه تغيظ وق
  .على أمحائها فأمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تعتد يف بيت أم مكتوم

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أيه مسعهما يذكران أن حيىي بن سعيد بن  
ايتقلها عبد الرمحن بن احلكم فأرسلت عائشة رضي اهلل العاص طلق ابنة عبد الرمحن بن احلكم البتة ف

عنها إىل مروان بن احلكم وهو أمري املدينة فقالت اتق اهلل يا مروان واردد املرأة إىل بيتها فقال مروان يف 
حديث سليمان أن عبد الرمحن غلبين وقال مروان يف حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس 

يك أن ال تذكر شأن فاطمة فقال إن كان إمنا بك الشر فحسبك ما بني هذين من فقالت عائشة ال عل
  .الشر

أخربيا مالك عق يافع أن ابنة سعيد بن زيد كايت عند عبد اهلل فطلقها البتة فخرجت فأيكر ذلك عليها  
  .ابن عمر رضي اهلل عنهما

اهلل رضي اهلل عنهما أيه مسعه يقول يفقة أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد  
  .املطلقة ما مل حترم فإذا حرمت فمتاع باملعروف

أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج قال قال عطاء ليست املبتوتة احلبلى منه يف شيء إال أن ينفق عليها من  
  .أجل احلبل فإذا كايت غري حبلى فال يفقة هلا

اية عن منصور بن املعتمر عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهلل أخربيا حيىي بن حسان عن أيب عو 
  .األسدي عن علي رضي اهلل عنه أيه قال يف امرأة املفقود أهنا ال تتزوج

أخربيا حيىي بن حسان عن هشيم بن بشري عن سيار أيب احلكم عن علي رضي اهلل عنه يف امرأة املفقود  
  .ه إن شاء طلق وإن شاء أمسك وال ختريإذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأت

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه طلق امرأته وهي يف مسكن حفصة وكايت  
  .طريقه إىل املسجد وكان يسلك الطريق اآلخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حىت راجعها

ان الرجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ك 
عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل امرأته فطلقها حىت إذا شارفت ايقضاء عدهتا 



ارجتعها مث طلقها مث قال واهلل ال آوبك إيل وال حتلني أبدا فأيزل اهلل تعاىل الطالق مرتان فإمساك مبعروف 
  .ستقبل الناس الطالق جديدا من كان منهم طلق ومن مل يطلقأو تسريح بإحسان فا

  
 ومن كتاب القرعة والنفقة على األقارب  

أخربيا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن بكري بن عبد اهلل بن األشج عن عجالن أيب حممد عن  
ه وكسوته باملعروف وال أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال للمملوك طعام

  .يكلف من العمل إال ما يطيق

أخربيا ابن عيينة عن إبراهيم بن أيب خداش بن عتبة بن أيب هلب أيه مسع ابن عباس رضي اهلل عنهما  
  .يقول يف اململوكني أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إذا كفى أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن ر 
أحدكم خادمه طعامه حره ودخايه فليدعه فليجلسه فإن أىب فلريوغ له لقمة فيناوله إياها أو يغطه أو 

  .كلمة هذا معناها
  
 ومن كتاب الرضاع  
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رضي اهلل عنها زوج النيب أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أن عائشة   

صلى اهلل عليه وسلم أخربهتا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عندها وأهنا مسعت صوت رجل يستأذن 
يف بيت حفصة قاك عائشة فقلت يا رسول اهلل هذا رجل يستأذن يف بيتك فقال رسول اهلل صلى اهلل 

اهلل لو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة عليه وسلم أراه فاليا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول 
  .يدخل علي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعم إن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة



أخربيا ابن عيينة قال مسعت ابن جدعان قال مسعت ابن املسيب حيدث عن علي بن أيب طالب رضي اهلل  
زة فإهنا أمجل فتاة يف قريش فقال أما علمت أن عنه أيه قال يا رسول اهلل هل لك يف بنت عمك بنت مح

  .محزة أخي من الرضاعة وإن اهلل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

أخربيا الداوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
  .يف ابنة محزة مثل حديث سفيان

عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كايت له امرأتان  أخربيا مالك عن ابن شهاب عن 
فأرضعت إحدامها غالما وأرضعت األخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغالم اجلارية فقال ال اللقاح 

  .واحد

أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا كايت تقول يزل القرآن بعشر  
حيرمن مث صرين إىل مخس حيرمن فكان ال يدخل على عائشة إال من استكمل مخس رضعات معلومات 

  .رضعات

أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج أظنه عن أيب هريرة قال ال حيرم من  
  .الرضاعة إال ما فتق األمعاء

رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه  أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن الزبري 
  .وسلم قال ال حترم املصة وال املصتان وال الرضعة وال الرضعتان

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة  
  .بناأيب حذيفة أن ترضع ساملا مخس رضعات حيرم بلبنها ففعلت فكايت تراه ا

حدثين عن ابن شهاب أيه سئل عن رضاعة الكبري فقال أخربين عروة بن الزبري أن أبا حذيفة بن عتبة بن  
ربيعة وكان من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبىن ساملا الذي يقال له 

ن حارثة وأيكح أبو حذيفة ساملا سامل موىل أيب حذيفة كما تبىن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زيد ب
وهو يرى أيه ابنه فأيكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من املهاجرات 

األول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أيزل اهلل يف زيد بن حارثة ما أيزل فقال أدعوهم آلبائهم 
ايكم يف الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك تبىن إىل هو أقسط عند اهلل فإن مل تعلموا آباءهم فإخو

أبيه فإن مل يعلم أباه رده إىل املوايل فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أيب حذيفة وهي من بين عامر 



بن لؤي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت يا رسول اهلل كنا يرى ساملا ولدا وكان يدخل علي 
إال بيت واحد فماذا ترى يف شأيه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه وأيا فضل وليس لنا 

مخس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت وكايت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كايت 
تدب أن يدخل عليها من الرجال فكايت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن هلا من أحبت أن 

يها من الرجال والنساء وأىب سائر أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك يدخل عل
الرضاعة أحد من الناس وقلن ما يرى الذي أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سهلة بنت سهيل إال 

على هذا رخصة يف سامل وحده من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يدخل علينا هبذه الرضاعة أحد ف
  .من اخلرب كان أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف رضاعة الكبري

أخربيا سفيان عن عبيد اهلل عمر يف يافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيرب اشتراها فأتى  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل إين أصبت ماال مل أصب مثله قط وقد أردت أن 

  .ه إىل اهلل فقال حبس األصل وسبل الثمرةأتقرب ب

أخربيا ابن حبيب القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن يافع عن ابن عمر أن عمر قال يا  
رسول اهلل إين أصبت من خري ماال مل أصب ماال قط أعجب إيل منه وأعظم عندي منه فقال رسول اهلل 

  .ره فتصدق عمر بن اخلطاب به مث حكى صدقتهصلى اهلل عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت مث
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أخربيا الثقة أو مسعت مروان بن معاوية حيدث عن عبد اهلل بن عطاء املدين عن ابن بريدة األسلمي عن   

أبيه أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال إين تصدقت على أمي بعبد وإهنا ماتت فقال رسول 
  . عليه وسلم قد وجبت صدقتك وهو لك مبرياثكاهلل صلى اهلل

أخربيا عمي حممد بن علي بن شافع قال أخربين عبد اهلل بن حسن بن حسن عن غري واحد من أهل بيته  
وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تصدقت مبا هلا على بين هاشم 

  .فأدخل معهم غريهم وبين املطلب وان عليا تصدق عليهم



أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى  
اهلل عليه وسلم دخل فقربت إليه خبزا وآدم البيت فقال أمل أر برمة حلم فقالت ذلك شيء تصدق به 

  .على بريرة فقال هو هلا صدقة وهو لنا هدية
  
 ذكر اهلل تعاىل علي غري وضوء واحليض  ومن كتاب 

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت قدمت مكة وأيا  
حائض ومل أطف بالبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال افعلي 

  .تطهري ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت

أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت قالت فاطمة بنت أيب  
حبيش لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إين ال أطهر أفأدع الصالة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

هب قدرها فاغسلي عنك الدم إمنا ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة فإذا ذ
  .وصلي

أخربيا إبراهيم بن حممل حدثين عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عمه  
عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبرية صديدة فجئت إىل النيب 

ت يا رسول اهلل إن يل إليك حاجة وإيه صلى اهلل عليه وسلم أستفتيه فوجدته يف بيت أخيت زينب فقل
حليث ما منه بد وإين ألستحي منه قال فما هو يا هنتاه قالت إين امرأة استحاض حيضة كبرية شديدة 
فما ترى فيها فقد منعتين الصالة والصوم فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم إين أيعت لك الكرسف فإيه 

 صلى اهلل عليه وسلم فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال النيب
فاختذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إمنا أثج ثجا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم سآمر بأمرين أيهما 
فعلت أجزاك من اآلخر فإن قويت عليهما فأيت أعلم قال هلا إمنا هي ركضة من ركضات الشيطان 

لم اهلل مث اغتسلي حىت إذا رأيت أيك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعا فتحيضي ستة أو سبعة أيام يف ع
وعشرين ليلة وأيامها أو ثالثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإيه جيزئك وكذلك إفعلي يف كل شهر 

  .كما حتيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن



سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  أخربيا مالك عن يافع موىل ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم 
أن امرأة كايت هتراق امل على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كايت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا 
  .إذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب مث لتصليفلتترك الصالة قدر ذلك من الشهر ف

أخربيا ابن عيينة قال أخربين الزهري عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها أن أم حبيبة بنت جحش  
استحيضت سبع سنني فسألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال إمنا هو عرق وليست باحليضة 

  .ة وجتلس يف املركن فيعلو الدموأمرها أن تغتسل وتصلي فكايت تغتسل لكل صال

أخربيا ابن علية عن اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أيه قال قرء  
املرأة أو قرء حيض املرأة ثالث أو أربع حىت ايتهى إىل عشرة  قال الشافعي  رضي اهلل عنه قال ابن علية 

  .اجللد أعرايب ال يعرف احلديث

ا إبراهيم بن حممد أخربين حممد بن عجالن عن عبد اهلل بن رافع عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل أخربي 
  .عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم احليض فقال حتته مث تقرصه باملاء مث تصلي فيه

  
 ومن كتاب قتال أهل البغي  

د بن زيد بن عمرو بن يفيل أن أخربيا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف عن سعي 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد
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أخربيا إبراهيم بن حممد عن أخربين بن حممد عن أبيه أن عليا رضي اهلل عنه قال يف ابن ملجم بعدما   

و إن شئت وإن شئت استقدت وإن ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأيا ويل دمي أعف
  .مت فقتلتموه فال متثلوا

  
 ومن كتاب قتال املشركني  



أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى  
  .الذين بعث اىل ابن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان

يعين ابن عبد اهلل عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي  أخربيا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل 
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من يسائهم 

  .وأبنائهم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم منهم ورمبا قال سفيان يف احلديث هم من أبائهم

حبيب عن عبد اهلل بن عون أن يافعا كتب إليه خيربه أن ابن عمر أخربه أن النيب صلى أخربيا عمر بن  
  .اهلل عليه وسلم أغار على بين املصطلق وهم غارون يف يعمهم باملريسيع فقتل املقاتلة وسىب الفرية

من فر من أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال من فر من ثالثة فلم يفر و 
  .اثنني فقد فر

أخربيا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم حرق أموال بين النضري

أخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرق أموال بين النضري فقال  
 TABLE BORDER 0  ID POTBL  <TR ID> :قائل

POLEFTCELL   وهان على سراة بين لؤيID POMIDDLECELL  ID 

PORIGHTCELL   حريق بالبويرة مستطري أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب
موىل عبد اهلل بن عامر عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من قتل 

ا فوقها بغري حقها سأله اهلل عز وجل عن قتله قيل يا رسول اهلل ما حقها قال أن يذحبها عصفورا فم
  .فيأكلها وال يقطع رأسها فريمي هبا

أخربيا إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر عن أبيه عن علي بن احلسني قال ال واهلل ما مسل رسول اهلل صلى  
  .طع أيديهم وأرجلهماهلل عليه وسلم عينا وال زاد أهل اللقاح على ق

  
 ومن كتاب األسارى والغلول وغريه  

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن عبيد اهلل بن أيب رافع قال مسعت  
عليا رضي اهلل عنه يقول بعثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيا والزبري واملقداد فقال ايطلقوا حىت تأتوا 



فإن هبا ظعينة معها كتاب فخرجنا تعايل بنا خيلنا فإذا حنن بظعينة فقلنا أخرجى الكتاب  روضة خاخ
فقالت ما معي كتاب فقلنا هبا لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول 

ة خيرب ببعض أمر اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة إىل ياس من املشركني ممن مبك
النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب قال ال تعجل علي إين كنت امرءا مصلقا يف قريش ومل 

أكن من أيفسها وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيدون هبا قراباهتم ومل يكن يل مبكة قرابة 
يف ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالم فقال  فأحببت اذ فاتين ذلك أن أختذ عندهم يدا واهلل ما فعلته شكا

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إيه قد صدق فقال عمر يا رسول اهلل دعين أضرب عنق هذا املنافق فقال 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إيه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 

  .ا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودةفقد غفرت لكم ويزلت يا أيه

أخربيا الثقفي عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه قال حاصريا تستر فنزل اهلرمزان على حكم عمر رضي  
اهلل عنه فقدمت به على عمر فلما ايتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كالم حي أو كالم ميت قال تكلم 

ل إيا وإياكم معاشر العرب ما خال اهلل بيننا وبينكم كنا يتعبدكم ويقتلكم ويغصبكم فلما كان ال بأس قا
اهلل معكم مل يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول فقلت يا أمري املؤمنني تركت بعدي عدوا كثريا وشوكة 

ن مالك وجمزأة بن فإن قتلته ييأس القوم من احلياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر استحي قاتل الرباء ب
ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إىل قتله سبيل قد قلت له تكلم ال بأس فقال عمر رضي اهلل عنه 

ارتشيت وأصبت منه فقلت واهلل ما ارتشيت وال أصبت منه قال لتأتيين على ما شهدت به بغريك أو ال 
  .ك عمر وأسلم وفرض لهبد أن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبري بن العوام فشهد معي وأمس
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أخربين الثقفي عن محيد عن موسى بن أيس عن أيس بن مالك أن عمر بن اخلطاب سأله إذا حاصرمت   

املدينة كيف تصنعون قال يبعث الرجل إىل املدينة ويصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمي حبجر قال 



يده ما يسرين أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آالف مقاتل بتضييع إذا يقتل قال فال تفعلوا فوالذي يفسي ب
  .رجل مسلم

أخربيا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ظاهر يوم أحد  
  .بني درعني

وسلم  أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن محيد عن أيس رضي اهلل عنه قال سار رسول اهلل صلى اهلل عليه 
إىل خيرب فايتهى إليها ليال وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا طرق قوما مل يغر عليهم حىت يصبح 
فإن مسع أذايا أمسك وإن مل يكويوا يصلون أغار عليهم حني يصبح فلما أصبح ركب وركب املسلمون 

عليه وسلم قالوا حممد  وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول اهلل صلى اهلل
واخلميس فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل أكرب خربت خيرب إيا إذا يزلنا بساحة قوم فساء 

  .صباح املنذرين قال أيس وإين لرديف أيب طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 املهلب عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب 
قال أسر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال من بين عقيل فأوثقوه فطرحوه يف احلرة فمر به 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحنن معه أو قال أتى عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو على 
اه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ما شأيك قال فيم أخذت وفيم محار وحتته قطيفة فناداه يا حممد فأت

أخذت سابقة احلاج قال أخذت جبريرة حلفائكم ثقيف وكايت ثقيف أسرت رجلني من أصحاب النيب 
صلى اهلل عليه وسلم فتركه ومضى فناداه يا حممد يا حممد فرمحه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرجع 

إين مسلم فقال لو قلتها وأيت متلك أمرك أفلحت كل الفالح قال فتركه ومضى  إليه فقال ما شأيك قال
فناداه يا حممد يا حممد فرجع إليه فقال إين جائع فأطعمين قال وأحسبه قال وإين عطشان فاسقين قال 
  .هذه حاجتك ففداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف وأخذ ياقته تلك

ربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال سبيت أخ 
امرأة من األيصار وكايت الناقة قد أصيبت قبلها  قال الشافعي  رضي اهلل عنه كأيه يعين ياقة النيب صلى 

وكايوا  اهلل عليه وسلم ألن آخر احلديث يدل على ذلك قال عمران بن حصني فكايت تكون فيهم
جييئون بالنعم إليهم فايفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت اإلبل فجعلت كلما أتت بعريا منها فمسته رغا 
فتتركه حىت أتت تلك الناقة فمستها فلم ترد وهي ياقة هدرة فقعدت يف جزها مث صاحت هبا فايطلقت 



ها لتنحرهنا فلما قدمت عرفوا الناقة وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت هلل عليها أن اهلل أجناها علي
وقالوا ياقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت إهنا قد جعلت هلل لتنحرهنا فقالوا واهلل ال تنحريها حىت 
يؤذن رسول اهلل عمه فأتوه فأخربه أن فالية قد جاءت على ياقتك وأهنا قد جعلت هلل عليها إن أجناها اهلل 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سبحان اهلل بئسما جزهتا إن أجناها هلل عليها لتنحرهنا عليها لتنحرهنا فقال رس
  .ال وفاء لنذر يف معصية اهلل وال وفاء لنذر فيما ال ميلك العبد أو قال ابن آدم

أخربيا حامت بن إمساعيل عن جعفر يعين ابن حممد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن جنتة كتب إىل ابن  
عن خالل فقال ابن عباس أن ياسا يقولون أن ابن عباس يكاتب احلرورية ولوال أين أخاف  عباس يسأله

أن أكتم علما مل أتب إليه فكتب جندة إليه أما بعد فأخربين هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وهل كان يقتل  ?وهل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضرب هلن بسهم ?يغزو بالنساء

فكتب إليه ابن عباس رضي اهلل عنهما  ?وعن اخلمس ملن هو ?ومىت ينقضي يتم اليتيم ?انالصبي
إيك كتبت تسألين هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو هبن فيداوين 

مل املرضى وحيذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب هلن بسهم وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 يقتل الولدان فال تقتلهم إال أن تكون تعلم منهم ما  
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علم اخلضر من الصيب الذي قتل فتميز بني املؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع املؤمن وكتبت مىت   

ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتشيب حليته وإيه لضعيف األخذ ضعيف اإلعطاء فإذا أخذ لنفسه 
ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألين عن اخلمس وإيا كنا يقول هو لنا فأىب ذلك من صاحل 

  .علينا قومنا فصربيا عليه

أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم قطع خنل بين النضري وحرق وهو البويرة

راهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرق أموال بين النضري فقال أخربيا إب 
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PORIGHTCELL   حريق بالبويرة مستطري أخربيا بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن جعفر
ي قال مسعت ابن شهاب حيدث عن عروة عن أسامة بن زيد أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه األزهر

  .وسلم أن أغري صباحا على أهل ابين وأحرق

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار أن رجال سار  
حىت جهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا هو  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يدر ما ساره به

يستأمر يف قتل رجل من املنافقني فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليس يشهد أن ال إله إال اهلل قال 
بلى وال شهادة له قال أليس يصلي قال بلى وال صالة له فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أولئك الذين 

  .هناين اهلل عن قتلهم

  .أخربيا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال شهدت من يفاق عبد اهلل بن أيب ثالث جمالس 

أخربيا ابن عيينة عن أيوب بن أيب متيمة عن عكرمة قال ملا بلغ ابن عباس أن عليا رضي اهلل عنه حرق  
هلل عليه وسلم من بدل املرتدين والزيادقة قال لو كنت أيا مل أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اهلل صلى ا

  .دينه فاقتلوه ومل أحرقهم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهلل

  .أخربيا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من غري دينه فاضربوا عنقه 

بد القادري عن أبيه أيه قال قدم على عمر بن أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن ع 
اخلطاب رضي اهلل عنه رجل من قبل أيب موسى يسأله عن الناس فأخربه مث قال هل كان فيكم من مغربة 

فقال يعم رجل كفر بعد إسالمه قال فما فعلتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر رضي اهلل  ?خرب
كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اهلل اللهم إين مل عنه فهال حبستموه ثالثا وأطعمتموه 

  .أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين

أخربيا الشافعي أيه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن حممد عن  
  .اهدأبيه عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الش

  
 ومن كتاب قسم الفيء  



أخربيا الشافعي قال ومسعت ابن عيينة حيدث عن الزهري أيه مسع مالك بن أوس بن احلدثان يقول  
مسعت عمر بن اخلطاب والعباس وعلي بن أيب طالب خيتصمان إليه يف أموال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فاء اهلل على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون فقال عمر رضي اهلل عنه كايت أموال بين النضري مما أ
خبيل وال ركاب فكايت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالصا دون املسلمني وكان رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم ينفق منها على أهله يفقة سنة فما فضل جعله يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهلل مث 

وسلم فوليها أبو بكر الصديق مبثل ما وليها به رسول اهلل صلى اهلل عليه تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم مث وليتها مبثل ما وليها به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر مث سألتماين أن أوليكماها 

مث  فوليتكماها على أن تعمال فيه مبثل ما وليها به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث وليها به أبو بكر
وليتها به فجئتماين ختتصمان أتريدان أن أدفع إىل كل واحد منكما يصفا أتريدان مين قضاء غري ما 

قضيت به بينكما أوال فال والذي بإذيه تقوم السموات واألرض ال أقضي بينكما قضاء غري ذلك فإن 
مل أمسعه من الزهري  عجزمتا عنها فادفعاها إيل أكفيكماها  قال الشافعي  رضي اهلل عنه قال يل سفيان

  .ولكن أخربييه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال يعم

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال ال يقتسمن ورثيت دينارا ما تركت بعد يفقة أهلي ومؤية عاملي فهو صدقة
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  .أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة مبثل معناه  

أخربيا ابن عيينة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل  
 يأته عليه وسلم لو جاءين مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل

فجاء أبو بكر فأعطاين حني جاءه  قال الربيع  بقية احلديث حدثين غري الشافعي رضي اهلل عنه من قوله 
  .قال لو جاءين



أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث سرية فيها  
سهماهنم اثين عشر بعريا أو أحد عشر بعريا مث يفلوا  عبد اهلل بن عمر قبل جند فغنموا إبال كثرية فكايت

  .بعريا بعريا

أخربيا ابن عيينة عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن النيب  
  .صلى اهلل عليه وسلم فادى رجال برجلني

بن عمر عن يافع عن ابن عمر أخربيا الثقة من أصحابنا عن إسحاق األزرق الواسطي عن عبيد اهلل  
  .رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرب للفرس بسهمني وللفارس بسهم

أخربيا ابن عيينه عن هشام بن عروة عن حيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري أن الزبري بن العوام كان  
ذوي القرىب قال الشافعي رضي اهلل عنه يضرب يف املغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وسهم يف 

يعين واهلل أعلم بسهم ذوي القرىب سهم صفية أمه وقد شك سفيان احفظه عن هشام عن حيىي مساعا ومل 
  .يشك سفيان أيه من حديث هشام عن حيىي هو وال غريه ممن حفظ عن هشام

بن جبري بن مطعم عن أخربيا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخربين حممد  
أبيه قال ملا قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سهم يف القرىب بني بين هاشم وبين املطلب أتيته أيا 

وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول اهلل هؤالء إخواينا من بين هاشم ال ينكر فضلهم ملكايك الذي وضعك 
ركتنا أو منعتنا وإمنا قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال اهلل به منهم أرأيت إخواينا من بين املطلب أعطيتهم وت

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد هكذا وشبك بني أصابعه

أخربيا أحسبه داود بن عبد الرمحن العطار عن ابن املبارك عن يويس عن الزهري عن جبري بن مطعم  
  .ل معناهعن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث

أخربيا الثقة عن حممد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن جبري بن مطعم عن النيب  
صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه  قال الشافعي  رضي اهلل عنه فذكرت ذلك ملطرف بن مازن أن يويس 

ابن شهاب  وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن املسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل
  .رواه عنهما معا

أخربين عمي حممد بن علي بنت شافع عن علي بن احلسني عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثله  
  .وزاد لعن اهلل من فرق بني بين هاشم وبين املطلب



أخربيا الثقة عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن جبري بن مطعم قال قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه  
هم ذي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب ومل يعط منه أحدا من بين عبد مشس وال بين يوفل وسلم س

  .شيئا

أخربيا إبراهيم بن حممد عن مطر الوراق ورجل مل يسمه كالمها عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن  
فعل أبو بكر وعمر بن أيب ليلى لقيت عليا رضي اهلل عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأيب أيت وأمي ما 

يف حقكم أهل البيت من اخلمس فقال علي رضي اهلل عنه أما أبو بكر فلم يكن يف زمايه أمخاس وما 
كان فقد أوفاياه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حىت جاءه مثال السوس واألهواز أو قال األهواز وقال فارس 

اآلخر فقال يف املسلمني خلة فإن  أيا أشك يعين الشافعي رضي اهلل عنه فقال يف حديث مطر وحديث
أحببتم تركتم حقكم فجلعناه يف خلة املسلمني حىت يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي ال 
تطمعه يف حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمري املؤمنني ودفع خلة املسلمني فنويف عمر 

ناه وقال احلكم يف حديث مطر واآلخر أن عمر قال لكم حق وال رضي اهلل عنه قبل أن يأتيه مال فيقضي
يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إال كله فأىب 

  .أن يعطينا كله

 أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي اهلل عنه قال ما أحد إال 
  .وله يف هذا املال حق أعطيه أو منعه إال ما ملكت أميايكم
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حنوه وقال  .أخربيا إبراهيم بن حممد عن حممد بن املنكدر عن مالك بن أوس عن عمر رضي اهلل عنه  

  .لئن عشت ليأتني الراعي بسر ومحري حقه

عمر رضي اهلل عنهما قال عرضت على النيب أخربيا ابن عيينة عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن  
صلى اهلل عليه وسلم عام أحد وأينا ابن أربع عشرة سنة فردين مث عرضت عليه عام اخلندق وأيا ابن 



مخس عشرة سنة فأجازين قال يافع فحدثت هبذا احلديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بني املقاتلة 
  .نة يف املقاتلة ومن مل يبلغها يف الذريةوالذرية وكتب أن يفرض البن مخس عشرة س

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر حممد بن علي أن عمر رضي اهلل عنه ملا دون الدواوين  
قال مبن ترون أن أبدأ فقيل له أبدأ باألقرب فاألقرب بل قال بل أبدأ باألقرب فاألقرب برسول اهلل صلى 

  .اهلل عليه وسلم
  
 ب صفة هني النيب وكتاب املدبر ومن كتا 

أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج أخربين أبو الزبري أيه مسع جابر بن عبد اهلل يقول إن أبا  
مذكور رجال من بين عذرة كان له غالم قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسع 

أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع يفسه مبن بذلك العبد فباع العبد وقال إذا كان 
  .يعول مث إن وجد بعد ذلك فضال فليتصدق على غريهم وزاد مسلم بن خالد يف احلديث شيئا

أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي اهلل عنه أن رجال أعتق  
غريه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من يشتريه مين فاشتراه يعيم  غالما له عن دبر مل يكن له مال

  .بن عبد اهلل بثمان مائة درهم فأعطاه الثمن

أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما عن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه

ن الليث ومحاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه قال أعتق رجل أخربيا حيىي بن حسان ع 
فقال ال فقال  ?من بين عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ألك مال غريه

فاشتراه يعيم بن عبد اهلل العدوي بثمان مائة درهم  ?رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من يشتريه مين
هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم فدفعها إليه مث قال أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن يفسك  فجاء

شيء فألهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا يريد عن ميينك 
  .ومشالك

اهلل عنهما يقول دبر  أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أيب الزبري مسعا جابر بن عبد اهلل رضي 
فاشتراه يعيم النحام  ?رجل منا غالما له ليس مال غريه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم من يشتريه مين



قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول يف إمارة ابن الزبري وزاد أبو الزبري يقال له 
منا  -عامة دهري مث وجدت يف كتايب دبر رجل يعقوب  قال الشافعي  رضي اهلل عنه هكذا مسعته منه

غالما له فمات فأما أن يكون خطأ من كتايب أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ 
حلديث أيب الزبري من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغريه وأبو الزبري حيد احلديث حتديدا خيرب فيه 

اد بن سلمة وغريه أحفظ حلديث عمرو مع سفيان وحده وقد حياة الذي دبره ومحاد بن زيد مع مح
يستدل على حفظ احلديث من خطئه بأقل مما وجدت يف حديث ابن جريج والليث عن أيب الزبري ويف 

حديث محاد عن عمر وغري محاد يرويه عن عمرو كما رواه محاد بن زيد وقد أخربين غري واحد ممن لقي 
كن يدخل يف حديثه مات وعجب بعضهم حني أخربته أين وجدت يف سفيان بن عيينة قدميا أيه مل ي

  .كتايب مات قال ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منها حفظتها عنه
  
 ومن كتاب التفليس  

أخربيا مالك بن أيس عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد  
ث بن هشام عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلار

  .اهلل عليه وسلم قال أميا رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي أيه مسع حيىي بن سعيد يقول أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو  
با بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام حدثه أيه مسع أبا بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أ

هريرة رضي اهلل عنه يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 
  .فهو أحق به من غريه
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رافع عن ابن خلدة الزرقي  أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب قال حدثين أبو املعتمر ابن عمرو بن  

وكان قاضي املدينة أيه قال جئنا أبا هريرة يف صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول اهلل 
  .صلى اهلل عليه وسلم أميا رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه



  
 ومن كتاب الدعوى والبينات  

ق بن أيب فروة عن عمر بن احلكم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه أن أخربيا ابن أيب حيىي عن إسحا 
رجلني تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أهنا دابته يتجها فقضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .للذي هي يف يديه

كان يشترط على الذي أخربيا ابن أيب حيىي عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه  
  .يكريه أرضه أن ال يعرها وذلك قبل أن يدع عبد اهلل الكراء

  .أخربيا ابن علية عن محيد عن أيس أيه شك يف ابن له فدعا له القافة 

أخربيا أيس بن عياض عن هشام عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن رجلني تداعيا ولدا  
  .قافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال عمر رضي اهلل عنه وال أيهما شئتفدعا له عمر رضي اهلل عنه ال

  .أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن رضي اهلل عنه مثل معناه 

أخربيا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  
  .مثل معناه

بن سامل عن ابن جريج عن عطاء أيه قال يف شهادة النساء على الشيء من أمر  أخربيا مسلم وسعيد 
  .النساء ال جيوز فيه أقل من أربع

  
 ومن كتاب صفة أمر النيب  
  
 صلى اهلل عليه وسلم والوالء الصغري وخطأ الطبيب وغريه  

الناس علي شيئا فإين ال أحل  أخربيا ابن عيينة بإسناده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال ميسكن 
  .هلم إال ما أحل اهلل هلم وال أحرم عليهم إال ما حرم اهلل عليهم

أخربيا مسلم وسعيد ين سامل عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن املرقع أعتق أهل أبيات من اليمن  
أن أدفع إىل سوائب فايقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأمرين 

  .طارق أو ورثة طارق أيا شككت يف احلديث هكذا
  



 ومن كتاب املزارعة وكراء األرضني  

أخربيا سفيان بن عيينة عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  
  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع السنني

  .الزبري عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثلهأخربيا سفيان عن أيب  

  .أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهلل يقول هنيت ابن الزبري عن بيع النخل معاومة 
  
 ومن كتاب القطع يف السرقة وأبواب كثرية  

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول  
  .قال القطع يف ربع دينار فصاعدا

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطع سارقا يف  
  .جمن قيمته ثالثة دراهم

رق أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرمحن أن سارقا س 
أترجة يف عهد عثمان رضي اهلل عنه فأمر هبا عثمان فقومت ثالثة دراهم من صرف ثاين عشر درمها 

  .بدينار فقطع يده قال مالك رضي اهلل عنه وهي األترجة اليت يأكلها الناس

أخربيا ابن عيينة عن محيد الطويل أيه مسع قتادة يسأل أيس بن مالك عن القطع فقال أيس حضرت أبا  
  .لصديق رضي اهلل عنه قطع سارقا يف شيء ما يسرين أيه يل بثالثة دراهمبكر ا

  .أخربيا غري واحد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه قال القطع يف ربع دينار فصاعدا 

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن رافع بن خديج رضي اهلل عنه أخربه أيه  
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ال قطع يف مثر وال كثرمسع 

أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن  
  .خديج عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله

مل يهاجر هلك فقدم أخربيا مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد اهلل أن صفوان بن أمية قيل له من  
صفوان املدينة فنام يف املسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من حتت رأسه فأخذ صفوان 



السارق فجاء به إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تقطع يده فقال 
  .عليه وسلم فهال قبل أن تأتيين به صفوان إين مل أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول اهلل صلى اهلل

   
 

 2625 :صفحة 
 
أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل حديث مالك رضي   

  .اهلل عنه

أخربيا مالك عن بن أيب حسني عن عمرو بن شعيب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إيه قال ال قطع يف  
  .ه اجلرين ففيه القطعمثر معلق فإذا أوا

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أىب بكر عن عمرة بنت عبد الرمحن أهنا قالت خرجت عائشة رضي اهلل  
عنها إىل مكة ومعها موالتان وغالم البن عبد اهلل بن أيب بكر الصديق فبعثت مع املوالتني بربد مراجل 

عنه فاستخرجه وجعل مكايه لبدا وفروة  قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغالم الربد ففتق
وخاط عليه فلما قدمت املوالتان املدينة دفعتا ذلك إىل أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ومل جيدوا فيه 

الربد فكلموا املوالتني فكلمتا عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي 
  .ر فصاعدااهلل عنها القطع يف ربع دينا

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على  
أيب بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي اهلل عنه وأبيك ما 

كر فجعل الرجل يطوف معهم ليلك بليل سارق مث إهنم افتقدوا حلي ألمساء بنت عميس امرأة أيب ب
ويقول اللهم عليك مبن بيت أهل هذا البيت الصاحل فوجدوا احللى عند صائغ وإن األقطع جاء به 

فاعترف األقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي اهلل عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي 
  .اهلل عنه واهلل لدعاؤه على يفسه أشد عندي من سرقته



ا إبراهيم عن صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس يف قطاع الطريق إذا قتلوا أو أخذوا املال قتلوا أو أخربي 
صلبوا وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا أو إذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم 

  .من خالف وإذا أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال يفوا من األرض

يا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس أيه قال مسعت عمر بن اخلطاب أخرب 
رضي اهلل عنه يقول الرجم يف كتاب اهلل حق على من زىن من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه 

  .البينة أو كان احلبل أو االعتراف

ر عن أيب واقد الليثي آن عمر بن اخلطاب رضي اهلل أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسا 
عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أيه وجد مع امرأته رجال فبعث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أبا 
واقد الليثي إىل امرأته يسأهلا عن ذلك فأتاها وعندها يسوة حوهلا فذكر هلا الذي قال زوجها لعمر بن 

خذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على اخلطاب وأخربها أيه ال تؤ
  .االعتراف فأمر هبا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنها فرمجت

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حممد بن سريين أن أباه دعا يفرا من أصحاب رسول اهلل  
  .عب وأحسبه قال فبارك وايصرفصلى اهلل عليه وسلم يعين إىل الوليمة فأتاه فيهم أيب بن ك

أخربيا ابن عيينة أيه مسع عبيد اهلل بن أيب يزيد يقول دعا أيب عبد اهلل بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام  
  .فمد عبد اهلل بن عمر يده وقال خذوا باسم اهلل وقبض عبد اهلل يده وقال إين صائم

لحة عن أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن النيب أخربيا مالك بن أيس عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب ط 
  .صلى اهلل عليه وسلم أتى أبا طلحة ومجاعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك يف غري وليمة

  
 ومن كتاب البحرية والسائبة  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا أرادت أن تشتري  
ل أهلها يبيعكها على أن والءها لنا فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال جارية تعتقها فقا

  .ال مينعك ذلك إمنا الوالء ملن اعتق

أخربيا مالك حدثين حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن أن بريرة جاءت تستعني عائشة رضي اهلل  
احدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب هلم مثنك صبة و



ألهلها فقالوا ال إال أن يكون والؤك لنا قال مالك قال حيىي فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك 
  .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ال مينعك ذلك فاشتريها فاعتقيها فإمنا الوالء ملن أعتق

ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن  أخربيا مالك وابن عيينة عن عبد اهلل بن دينار عن 
  .بيع الوالء وعن هبته
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أخربيا حممد بن احلسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن   

  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب

يا مالك عن طلحة بن عبد امللك األيلي عن القاسم عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرب 
  .قال من يذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن يذر أن يعصي اهلل فال يعصه

أخربيا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن أيب قالبة عن أيب  
عمران بن حصني رضي اهلل عنه أن رسول صلى اهلل عليه وسلم قال ال يذر يف معصية اهلل املهلب عن 

  .وال فيما ال ميلك ابن آدم وكان الثقفي ساق احلديث مث ذكره

أخربيا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر بأيب إسرائيل وهو قائم يف  
ال يستظل وال يقعد وال يكلم أحدا أو يصوم فأمره النيب صلى اهلل عليه  الشمس فقال ماله فقالوا يذر أن

  .وسلم أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ومل يأمره بكفارة

أخربيا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن عبد اهلل بن عمر قال جاء عمر رضي اهلل عنه  
قال يا رسول اهلل إين أصبت ما مل أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ف

  .به إىل اهلل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحبس أصله وسبل مثره
  
 ومن كتاب الصيد والذبائح  



أخربيا إبراهيم بن أيب حيىي عن عبد اهلل بن دينار عن سعد الفلجة موىل عمر أو ابن سعد الفلجة أن عمر  
ن اخلطاب رضي اهلل عنه قال ما يصارى العرب بأهل كتاب وما حتل لنا ذبائحهم وما أيا بتاركهم ب

  .حىت يسلموا أو أضرب أعناقهم

أخربيا عن أيوب عن ابن سريين عن عبيدة السلماين عن علي رضي اهلل عنه أيه قال ال تأكلوا ذبائح  
  .اخلمر يصارى بين تغلب فإهنم مل يتمسكوا من دينهم إال بشرب

  .أخربيا حامت والدراوردي أو أحدمها عن جعفر بن حممد عن أبيه أيه قال  النون  واجلراد ذكي 

أخربيا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل صلى اهلل  
  .حسبه قال الكبد والطحالعليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان امليتتان احلوت واجلراد والدمان أ

أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي  
اهلل عنه قال قلنا يا رسول اهلل إيا القو العدو غدا وليست معنا مدى أيذكي بالليط فقال النيب صلى اهلل 

كلوا إال ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من عليه وسلم ما أهنر الدم وذكر عليه اسم اهلل ف
  .اإليسان والظفر مدى احلبش

أخربيا مسلم وعبد اجمليد وعبد اهلل بن احلارث عن ابن جريج عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري عن ابن أيب  
قال يعم قلت  ?فقال يعم قلت أتؤكل ?عمار قال سألت جابر بن عبد اهلل عن الضبع أصيد هي

  .من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يعمأمسعته 

  .مسعت الربيع يقول مسعت الشافعي رضي اهلل عنه يقول لوال مالك وسفيان لذهب علم احلجاز 

مسعت الربيع يقول مات الشافعي رضي اهلل عنه سنة أربع ومائتني يف آخر يوم من رجب وسئل عن  
  .سنه فقال ييف ومخسون سنة

بن جريج عن عطاء عن جابر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو أخربيا سفيان عن ا 
  .له

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن ثابت أن رسول اهلل صلى  
  .اهلل عليه وسلم قال العمري للوارث

 ثابت قال كنا عند عبد اهلل بن عمر أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أيب جنيح عن حبيب بن أيب 
فجاءه أعرايب فقال له إين أعطيت بعض بين ياقة حياته قال عمر ويف احلديث وإهنا تناجتت وقال ابن أيب 



جنيح يف حديثه وإهنا أضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فإين تصدقت هبا عليه قال فذلك 
  .أبعد لك منها

  .عن الزهري عن ابن املسيب أيه قال عقل العبد يف مثنه أخربيا سفيان بن عيينة 

أخربيا حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب أيه قال عقل العبد يف مثنه  
  .كجراح احلر يل ديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة
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هشام بن عروة عن أبيه أيه قال إين ألمسع احلديث فأستحسنه فما مينعين أخربيا عمي حممد بن علي عن   

من ذكره إال كراهية أن يسمعه مين سامع فيقتدي به أمسعه من الرجل ال أثق به قد حدثه عمي أثق به 
وأمسعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن ال أثق به وقال سعد بن إبراهيم ال حيدث عن النيب صلى اهلل 

  .م إال الثقاتعليه وسل

أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد قال سألت ابنا لعبد اهلل بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له  
إيا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر يل عندك فيه علم فقال أعظم واهلل من ذلك 

  .ليس يل به علم أو أخرب عن غري ثقةعند اهلل وعند من عرف اهلل وعند من عقل عن اهلل أن أقول ما 
  
 ومن كتاب الديات والقصاص  

أخربيا حممد بن احلسن أخربيا مالك حدثنا داود بن احلصني أن أبا غطفان بن طريف املري أخربه أن  
مروان بن احلكم أرسله إىل ابن عباس يسأله ما يف الضرس فقال ابن عباس فيه مخس من اإلبل فردين 

عباس فقال أفنجعل مقدم الفم مثل األضراس فقال ابن عباس لوال أيك ال تعترب ذلك إال  مروان إىل ابن
باألصابع عقلها سواء قال الشافعي رضي اهلل عنه فهذا مما يدلك على أن الشفتني عقلهما سواء وقد جاء 

  .يف الشفتني سوى هذا آثار



يد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سع 
الكعيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بني خريين إن أحبوا فلهم العقل 

  .وإن أحبوا فلهم القود

أخربيا الثقة عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى  
  .سلم مثله أو مثل معناهاهلل عليه و

أخربيا حممد بن احلسن أخربيا إبراهيم بن حممد عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن البيلماين أن  
رجال من املسلمني قتل رجال من أهل الذمة فرفع ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أيا أحق 

  .من أوىف لذمته مث أمر له فقتل

بن احلسن حدثنا قيس بن الربيع األسدي عن أبان بن تغلب عن احلسن بن ميمون عن عبد أخربيا حممد  
اهلل بن عبد اهلل موىل بين هاشم عن أيب اجلنوب األسدي قال أتى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه برجل 

قد عفوت  من املسلمني قتل رجال من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إين
عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال ال ولكن قتله ال يرد علي أخي وعوضوين فرضيت قال 

  .أيت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا

أخربيا حممد بن احلسن أخربيا حممد بن يزيد أخربيا سفيان بن حسني عن الزهري أن ابن شاس اجلذامي  
ط الشام فرفع إىل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فأمر بقتله فكلمه الزبري وياس من قل رجال من أيبا

  .أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار

  .وبه عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال دية كل معاهد يف عهده ألف دينار 

اوس وجماهد واحلسن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف أخربيا مسلم عن ابن حسني عن عطاء وط 
  .خطبته عام الفتح ال يقتل بكافر فقال هذا مرسل قلت يعم

أخربيا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إىل سعيد بن املسيب يسأله عن دية املعاهد فقال  
نا فمن قبله قال فحصبنا  قال الشافعي  هم قضى فيه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بأربعة آالف قال فقل

الذين سألوه آخرا قال الشافعي رضي اهلل عنه فإن قال قائل ما اخلرب بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى 
باجلنني على العاقلة قيل أخربيا الثقة قال الربيع وهو حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب 

  .رضي اهلل عنه عن ابن املسيب عن أيب هريرة



أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال من قتل يف عمية  
يف رميا تكون بينهم حبجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل اخلطأ ومن قتل عمدا 

  .صرف وال عدل فهو قود يده فمن حال دويه فعليه لعنة اهلل وغضبه ال يقبل منه

أخربيا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما  
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أال إن يف قتل العمد اخلطأ بالسوط والعصا مائة من اإلبل مغلظة 

  .منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها

نة عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كنت أخربيا ابن عيي 
  .أفرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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أخربيا حيىي بن حسان عن محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن   

  .نت أفرك املين من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث يصلي فيهعائشة رضي اهلل عنها قالت ك

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كالمها خيربه عن عطاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه  
  .قال يف املين يصيب الثوب قال امطه عنك قال أحدمها بعود وأذخرة فإمنا هو مبنزلة البصاق واملخاط

ا الثقة عن جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد قال أخربين مصعب بن سعد بن أيب وقاص أخربي 
  .عن أبيه أيه كان إذا أصاب ثوبه املين إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حته مث صلى فيه

مجل  أخربيا إبراهيم عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذهب إىل بئر 
  .حلاجة مث أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حىت مسح يده جبدار مث رد عليه السالم

  
 ومن كتاب جراح اخلطأ  

أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه رضي اهلل عنهما أن يف الكتاب الذي كتبه رسول  
  .اإلبلاهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم يف النفس مائة من 



أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد اهلل بن أيب بكر يف الديات يف كتاب النيب صلى اهلل عليه  
وسلم عمرو بن حزم يف النفس مائة من اإلبل قال ابن جريج فقلت لعبد اهلل بن أيب بكر يف شك أيتم من 

  .قال ال ?أيه كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .عن ابن طاوس عن أبيه يعين بذلك أخربيا ابن عيينة 

أخربيا مسلم بن خالد عن عبيد اهلل بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول وعطاء  
قالوا أدركنا الناس على أن دية احلر املسلم على عهد رسول اهلل مائة من اإلبل فقوم عمر بن اخلطاب 

واثنا عشر ألف درهم ودية احلرة املسلمة إذا كايت  رضي اهلل عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار
من أهل القرى مخسمائة دينار أو ستة آالف درهم فإن كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون 

  .من اإلبل ودية األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل يكلف األعرايب الذهب وال الورق

اب عن ابن املسيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى يف اجلنني يقتل أخربيا مالك بن أيس عن ابن شه 
يف بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف غرم من ال شرب وال أكل وال يطق وال 

  .استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا هذا من إخوان الكهان

اوس أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال أذكر اهلل أمرا مسع من النيب أخربيا سفيان عن عمرو عن ط 
صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنني شيئا فقام محل بن مالك بن النابغة فقال كنت بني جاريتني يل فضربت 
إحدامها األخرى مبسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغرة فقال عمر 

  .عنه إن كديا أن يقضي يف مثل هذا برأينا رضي اهلل

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقوم  
اإلبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدهلا من الورق يقسمها على أمثان اإلبل فإذا غلت رفع يف 

  .هل القرى الثمن ما كانقيمتها وإذا هايت يقص من قيمتها على أ

أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل صلى اهلل عليه  
وسلم لعمرو بن حزم ويف األيف إذا أوعى جدعا مائة من اإلبل ويف املأمومة ثلث النفس ويف اجلائفة 

مخسون ويف كل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل  مثلها ويف العني مخسون ويف اليد مخسون ويف الرجل
  .ويف السن مخس ويف املوضحة مخس

  



 ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف  

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن يافع بن أيب يافع عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  
  .افز أو خفصلى اهلل عليه وسلم قال ال سبق إال يف يصل أو ح

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن عباد بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ال سبق إال يف حافز أو خف

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سابق بني اخليل  
  .ليت قد أضمرتا
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أخربيا مالك بن أيس عن أيب ليلى عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن سهل عن سهل بن أيب حثمة أيه أخربه   

رجال من كرباء قومه أن عبد اهلل بن سهل بن أيب حثمة وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد أصاهبما 
 بن سهل قد قتل وطرح يف فقري أو عني فأتى يهود فتفرقا يف حوائجهما فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهلل

فقال أيتم واهلل قتلتموه فقالوا واهلل ما قتلناه فأقبل حىت قدم على قومه فذكر ذلك هلم فأقبل هو وأخوه 
حويصة وهو أكرب منه وعبد الرمحن بن سهل أخو املقتول فذهب حميصة يتكلم وهو الذي كان خبيرب 

ليه وسلم حمليصة كرب كرب يريد السن فتكلم حويصة مث تكلم حميصة فقال فقال رسول اهلل صلى اهلل ع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذيوا حبرب فكتب إليهم رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فكتبوا إيا واهلل ما قتلناه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حلويصة 

عبد الرمحن حتلفون وتستحقون عم صاحبكم قالوا ال قال فتحلف يهود قالوا ال ليسوا مبسلمني وحميصة و
فوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مبائة ياقة حىت أدخلت عليهم الدار فقال 

  .سهل لقد ركضين منها ياقة محراء
  
 ومن كتاب الكسوف  



حدثين عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن حزم عن احلسن عن ابن عباس أن أخربيا إبراهيم بن حممد قال  
القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتني يف كل ركعة ركعتني مث ركب 
فخطبنا قال إمنا صليت كما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال إمنا الشمس والقمر آيتان من 

  .ان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم شيئا منها كاسفا فليكن فزعكم إىل اهلل تعاىلآيات اهلل ال خيسف

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن  
  .الشمس كسفت فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوصفت صالته ركعتني يف كل ركعة ركعتني

  .خربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثلهأ 

  .أخربيا إبراهيم حدثين أبو سهل يافح عن أيب قالبة عن أيب موسى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله 
  
 ومن كتاب الكفارات والنذور واألميان  

اء قال ذهبت أيا وعبيد بن عمري إىل عائشة وهي أخربيا سفيان حدثنا عمرو عن ابن جريج عن عط 
معتكفة يف ثبري فسألناها عن قول اهلل عز وجل ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميايكم قالت هو ال واهلل بلى 

  .واهلل

أخربيا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن احلصني أن  
  .ليه وسلم قال ال يذر يف معصية اهلل وال فيما ال ميلك ابن آدمالنيب صلى اهلل ع

  
 ومن كتاب السري علي سري الواقدي  

أخربيا الثقة عن ابن أيب خالد يف قيس عن جرير قال كايت جبيلة ربع الناس فقسم هلم ربع السواد  
عنه ومعي فالية  فاستغلوا ثالث أو أربع سنني أيا شككت مث قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهلل

بنت فالن امرأة منهم قد مساها ال حيضرين ذكر امسها فقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لوال أين قاسم 
مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكين أرى أن ترثوا على الناس قال الشافعي رضي اهلل عنه والذي 

كرمة أخربييه ابن الدراوردي وابن يروي من حديث ابن عباس يف إحالل ذبائحهم إمنا هو من حديث ع
أيب حيىي عن ثور الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه سئل عن ذبائح يصارى العرب 



فقال قوال حكا هو إحالهلا وتال ومن يتوهلم منكم فإيه منهم ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة 
  .وثور مل يلق ابن عباس

لوهاب أو مها عن أيوب عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين قال قال أخربيا الثقة سفيان أو عبد ا 
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ال تأكلوا ذبائح يصارى بين تغلب فإهنم مل يتمسكوا من يصراييتهم 

  .ومن دينهم إال بشرب اخلمر الشك من الشافعي رضي اهلل عنه
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أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن قوما  أخربيا سفيان وعبد الوهاب عن  

أغاروا فأصابوا امرأة من األيصار وياقة للنيب صلى اهلل عليه وسلم فكايت املرأة والناقة عندهم مث ايفلتت 
 املرأة فركبت الناقة فأتت املدينة فعرفت ياقة النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت إين يذرت لئن أجناين اهلل
عليها ألحنرهنا فمنعوها أن تنحرها حىت يذكروا ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم قال بئسما جزيتها إن 

جناك اهلل عليها أن تنحريها ال يذر يف معصية اهلل وال فيما ال ميلك ابن آدم قاال معا أو أحدمها يف احلديث 
  .وأخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم ياقته

عن منصور عن ثابت عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قضى يف أخربيا فضيل بن عياض  
  .اليهودي والنصراين بأربعة آالف درهم ويف اجملوسي بثمامنائة

أخربيا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إىل سعيد بن املسيب يسأله عن دية اليهودي  
  . عنه بأربعة آالفوالنصراين فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان رضي اهلل

  
 ومن كتاب مجاع العلم  

أخربيا عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم  
عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أيه مسع رسول اهلل صلى اهلل 

اكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال عليه وسلم يقول إذا حكم احل



يزيد بن اهلاد فحدثت هذا احلديث أبا بكر بن حممد عمرو بن حزم فقال هكذا حدثين أبو سلمة عن أيب 
  .هريرة
  
 ومن كتاب اجلنائز واحلدود  

 صلى اهلل عليه وسلم قال أخربيا مالك عن أيوب السختياين عن ابن سريين عن أم عطية أن رسول اهلل 
هلن يف غسل ابنته اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك أن رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة 

  .كافورا أو شيئا من كافور

  .أخربيا مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول اهلل غسل يف قميص 

  . صلى اهلل عليه وسلم غسل ثالثاأخربيا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أيب جعفر أن رسول اهلل 

أخربيا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنص سريين عن أم عطية األيصارية قالت  
  .ضفريا شعر بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ياصيتها وقرييها ثالثة قرون فألقيناها خلفها

ا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كفن يف أخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنه 
  .ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه غسل وكفن وصلي عليه 

ر أخربيا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جاب 
  .بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يصل على قتلى أحد ومل يغسلهم

أخربيا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أيس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم مل يصل على قتلى أحد ومل يغسلهم

عن ابن أيب صعبري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشرف على قتلى أخربيا سفيان عن الزهري وثبته معمر  
  .أحد فقال شهدت على هؤالء فزملوهم بدمائهم وكلومهم

أخربيا الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن  
  .عهعفان رضي اهلل عنه حيمل بني عمودي سرير أمه فلم يفارقه حىت وض

أخربيا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أيه رأى ابن عمر يف جنازة رافع قائما بني  
  .قاعيت السرير



أخربيا بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن ثابت عن أبيه قال رأيت أبا هريرة حيمل بني عمودي سرير سعيد  
  .بن أيب وقاص

ن أبيه قال رأيت ابن الزبري حيمل بني عمودي سرير أخربيا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أيب عون ع 
  .املسور بن خمرمة

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت سعيد بن جبري يقول مسعت ابن عياش يقول كنا  
مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فخر رجل عن بعريه فوقص فمات فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم اغسلوه 

وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسه فقال سفيان وزاد إبراهيم بن أيب حرة عن سعيد بن جبري  مباء وسحر
عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ومخروا وجهه وال ختمروا رأسه وال متسوه طيبا فإيه 

  .يبعث يوم القيامة ملبيا

  .ن عفان رضي اهلل عنه صنع حنو ذلكأخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان ب 
   
 

 2631 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه   

  .وسلم يعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم وكرب أربع تكبريات

اب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخربه أن مسكينة مرضت فأخرب النيب أخربيا مالك عن ابن شه 
صلى اهلل عليه وسلم مبرضها قال وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعود املرضى ويسأل عنهم فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ماتت فآذيوين هبا فخرج جبنازهتا ليال فكرهوا أن يوقظوا رسول اهلل 

اهلل عليه وسلم فلما أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخرب بالذي كان من شأهنا فقال أمل صلى 
آمركم أن تؤذيوين هبا فقالوا يا رسول اهلل كرهنا أن يوقظك ليال فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  .حىت صف بالناس على قربها وكرب أربع تكبريات

اهلل بن محد بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن النيب  أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبد 
  .صلى اهلل عليه وسلم كرب على امليت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل



أخربيا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على  
  .سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحقجنازة فقرأ بفاحتة الكتاب فلما 

أخربيا ابن عيينة عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد قال مسعت ابن عباس جيهر بفاحتة الكتاب  
  .على اجلنازة ويقول إمنا فعلت لتعلموا أهنا سنة

 أخربيا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخربيا أبو أمامة بن سهل أيه أخربه رجل من أصحاب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد 

التكبرية األوىل سرا يف يفسه مث يصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم وخيلص الدعاء للجنازة يف 
  .التكبريات ال يقرأ يف شيء منهن مث يسلم سرا يف يفسه

ازن عن معمر عن الزهري حدثين حممد الفهري عن الضحاك بن قيس أيه قاله مثل أخربيا مطرف بن م 
  .قول أيب أمامة

أخربيا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أيب أمامة قال السنة أن يقرأ على اجلنازة بفاحتة  
  .الكتاب

د اهلل بن عمرو بن العاص أخربيا إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن عبد اهلل عن موسى بن وردان عن عب 
  .أيه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبرية األوىل على اجلنازة

أخربيا حممد يعين الواقدي عن عبد اهلل بن عمر بن حفص عن يافع عن ابن عمر أيه كان يرفع يديه  
  .كلما كرب على اجلنازة

  .نازةأخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه كان يسلم يف الصالة على اجل 

أخربيا مسلم بن خالد وغريه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا  
  .بكر وعثمان رضي اهلل عنهم كايوا ميشون أمام اجلنازة

أخربيا مالك عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير أيه أخربه أيه رأى عمر بن اخلطاب  
  .نه تقدم أمام جنازة زينب بنت جحشرضي اهلل ع

أخربيا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عبيد موىل السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمري ميشيان  
  .أمام اجلنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت هبما قاما



هلل عليه وسلم أخربيا مسلم بن خالد وغريه عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول اهلل صلى ا 
  .سل من قبل رأسه

أخربيا الثقة عن عمر بن عطاء عن حمرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال سل رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم من قبل رأسه

أخربيا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رش على قرب إبراهيم  
  .حصباء واحلصباء ال تثبت إال على قرب مسطحابنه ووضع عليه 

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبد اهلل بن أيب بكر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهلل  
  .عنها قالت لو استقبلنا من أمريا ما أستدبريا ما غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال يساؤه

رة عن أم حممد بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب عن جدهتا أمساء بنت أخربيا إبراهيم بن حممد عن عما 
عميس أن فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها 

  .هي وعلي

أخربيا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان حيدث أن رسول اهلل صلى  
  .ه وسلم أغمض أبا سلمةاهلل علي

أخربيا إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حثا على امليت ثالث  
  .حثيات بيديه مجيعا

   
 

 2632 :صفحة 
 
أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل   

  .سلم قال وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وال تقولوا هجراعليه و

أخربيا القاسم عن عبد اهلل بن عمر عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال ملا تويف رسول اهلل صلى  
اهلل عليه وسلم وجاءت التعزية مسعوا قائال يقول إن يف اهلل عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك 

  .ت فباهلل فثقوا وإياه فارجوا فإن املصاب من حرم الثوابودركا من كل فائ



أخربيا سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهلل بن جعفر قال ملا جاء يعي جعفر قال  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجعلوا آلل جعفر طعاما فإيه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم شك 

  .سفيان

براهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة أظنه عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل أخربيا إ 
  .عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن يافع بن جبري عن مسعود بن  
كم عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم يف اجلنازة مث احل

  .جلس بعد ذلك

أخربيا إبراهيم بن محد عن حممد بن عمرو بن علقمة هبذا اإلسناد أو شبيه هبذا وقال قام رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم وأمريا بالقيام مث جلس وأمريا باجللوس

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك بن احلرث بن عتيك أخربه عن جابر بن  
عتيك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاء يعود عبد اهلل بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم جيبه 

ة وبكني فجعل ابن فاسترجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسو
عتيك يستكهن فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعهن فإذا وجب فال تبكني باكية قال وما 

  .الوجوب يا رسول اهلل قال إذا مات

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد بن علي أن فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم حدت جارية هلا زيت

يا سفيان عن حيىي بن سعيد وأيب الزياد كالمها عن أيب أمامة ابن سهل بن حنيف أن رجال قال أخرب 
أحدمها أحنب وقال اآلخر مقعد كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر 

  .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم به قال أحدمها فجلد بأثكال النخل وقال اآلخر بأثكول النخ

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن رجال بالشام وجد مع امرأته رجال فقتله أو  
قتلها فكتب معاوية إىل أيب موسى األشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا رضي اهلل عنه فسأله فقال علي 

ال علي رضي اهلل عنه رضي اهلل عنه إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخربين فأخربه فق
  .أيا أبو حسن إن مل يأت بأربعة شهداء فليعط برمته



أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب إدريس عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال كنا مع  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جملس فقال بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا وقرأ عليهم اآلية 

فمن وىف منكم فأجره على اهلل ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من  قال
  .ذلك شيئا فستره اهلل عليه فهو إىل اهلل إن شاء غفر له وإن شاء عذبة

أخربيا إبراهيم بن حممد عن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن حممد بن عمرو بن حزم عن  
الرمحن عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال جتافوا لذوي عمرة بنت عبد 

اهليئات عن عثراهتم  قال حممد بن إدريس  مسعت من أهل العلم من يعرف هذا احلديث ويقول يتجاىف 
  .للرجل يف اهليئة عن عثرته ما مل يكن حدا

د الرمحن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم لعن أخربيا مالك عن أيب الرجال عن أمه عن عمرة بنت عب 
املختفي واملختفية  قال حممد بن إدريس  وقد رويت أحاديث مرسلة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

  .العقوبات وتوقيتها تركناها اليقطاعها
  
 ومن كتاب احلج من األمايل يقول الربيع يف مجيع ذلك  

حدثنا الشافعي قال حدثنا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن حدثنا الشافعي أخربيا الربيع قال  
  .يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه أهل من بيت املقدس

   
 

 2633 :صفحة 
 
أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أيب متيمة وخالد احلذاء عن أيب قالبة عن ابن عباس رضي اهلل   

فقال أحدمها قال أخي وقال  ?مة فقال ويلك وما شربمةعنهما أيه مسع رجال يقول لبيك عن شرب
قال ال قال فاجعل هذه عن يفسك مث احجج عن  ?اآلخر فذكر قرابة به قال أفحججت عن يفسك

  .شربمة



أخربيا مسلم يف ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن إعرابيا أتى النيب صلى اهلل  
ل قميص وإما قال جبة وبه أثر صفرة فقال أحرمت وهذا علي فقال ايزع إما عليه وسلم وعليه إما قا

  .قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل يف عمرتك ما تفعل يف حجك

أخربيا حيىي بن سليم عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  
  .ليه وسلم قال من خري ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكمأن النيب صلى اهلل ع

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء أحدمها أو كالمها عن ابن عباس رضي  
  .اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم

يمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيه دخل محاما أخربيا ابن أيب حيىي عن أيوب بن أيب مت 
  .وهو باجلحفة وهو حمرم وقال ما يعبأ اهلل بأوساخنا شيئا

  .أخربيا سفيان عن أيوب بن موسى عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه يظر يف املرآة وهو حمرم 

بن اهلدير أيه رأى عمر بن اخلطاب يقرد بعريا أخربيا مالك عن حممد بن املنكدر عن ربيعة بن عبد اهلل  
  .له يف طني بالسقياء وهو حمرم

  .أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أيب عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو حمرم 

بن أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة قال صحبت عمر  
  .اخلطاب رضي اهلل عنه يف احلج فما رأيته مضطربا فسطاطا حىت رجع

أخربيا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه أيه قضى  
  .يف الريبوع جبفر أو جفرة

ه قضى يف أم حبني أخربيا سفيان عن مطرف بن طريف عن أيب السفر أن عثمان بن عفان رضي اهلل عن 
  .حبالن من الغنم

أخربيا إبراهيم بن أيب حيىي عن عبد اهلل بن أيب بكر رضي اهلل عنهما أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل  
  .عليه وسلم قدموا يف عمرة القضية متقلدين بالسيوف وهم حمرمون

ن عن مروان بن احلكم أخربيا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمح 
عن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال إن من الشعر 

  .حكمة



أخربيا إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشعر كالم حسنه  
  .كحسن الكالم وقبيحه كقبيحه

سن بن القاسم األزرقي عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ركب أخربيا عبد الرمحن بن احل 
راحلة له وهو حمرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى  قال الربيع  أظنه قال عمر رضي اهلل عنه 

  .شعرا
 <TABLE BORDER 0  ID POTBL  <TR ID 

POLEFTCELL   كأن راكبها غصن مبروحةID POMIDDLECELL  ID 

PORIGHTCELL  إذا تدلت به أو شارب مثل مث قال اهلل أكرب اهلل أكرب.  

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غالما من قريش قتل محامة من محام مكة فأمر ابن  
  .عباس أن يفدي عنه بشاة

حجة  أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أيب الزبرب عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما وذكر 
النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمره إياهم باإلحالل وأيه صلى اهلل عليه وسلم قال هلم إذا توجهتم إىل مىن 

  .رائحني فأهلوا

أخربيا مالك عن أيب الزبري عن جابر رضي اهلل عنه قال حنريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام  
  .احلديبية البدية عن سبعة والبقرة عن سبعة

خربيا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أيه أ 
  .قال ال حصر إال حصر العدو وزاد أحدمها ذهب احلصر اآلن

أخربيا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اهلل بن عباس قال أخربين  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أردفه من مجع إىل مىن فلم يزل يليب  الفضل بن عباس رضي اهلل عنه أن

  .حىت رمى اجلمرة

  .أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس يف املعتمر يليب حىت يستلم الركن 

أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يليب املعتمر حىت يفتتح الطواف  
  .ا وغري مستلممستلم
   



 
 2634 :صفحة 

 
أخربيا سفيان عن ابن أيب حسني عن أيب علي األزدي قال مسعت ابن عمر يقول للحالق يا غالم ابلغ   

  .العظم وإذا قصر أخذ من جايبه األمين قبل جايبه األيسر

  .األمين أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخربين حجام أيه قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق 

  .أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن عليا رضي اهلل عنه قال يف كل شهر غمرة 

أخربيا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن حممد أن عائشة رضي اهلل عنها اعتمرت يف سنة مرتني  
  .فاستحييتفقال القاسم أم املؤمنني  ?أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحد

أخربيا أيس بن عياض عن موسى بن عقبة عن يافع عن ابن عمر أيه اعتمر يف سنة مرتني أو قال  
  .مرارا

أخربيا سفيان أيه مسع عمرو بن دينار أخربين ابن أوس الثقفي قال مسعت عبد الرمحن بن أيب بكر رضي  
عائشة فأعمرهتا من التنعيم قال هو أو اهلل عنهما يقول أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أعمر 

  .غريه يف احلديث ليلة احلصبة

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس أتى الركن  
  .األسود مسبدا فقبله مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه

عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو أخربيا مالك  
وبالل وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة فلما خرج سألت بالال كيف صنع رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال جعل عمودا عن ميينه وعمودين عن يساره يف ثالثة أعمدة وراءه مث صلى وكان البيت 

  .لى ستة أعمدةيومئذ ع

أخربيا ابن عيينة عن سليمان األحول وهو سليمان بن أيب مسلم خال ابن أيب جنيح وكان ثقة عن  
طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون لكل وجه فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال 

  .يصدرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت

  .ربين من رأى ابن عباس يأيت عرفة بسحرأخربيا سفيان عن عمرو بن دينار أخ 



أخربيا سفيان عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن جويرب بن حويرث قال  
رأيت أبا بكر واقفا على قزح وهو يقول يا أيها الناس أسفروا مث دفع فكأين أيظر إىل فخذه مما حيرش 

  .بعريه مبحجنه

ابن جريج عن حممد بن قيس بن خمرمة قال خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا مسلم بن خالد عن  
وسلم فقال إن أهل اجلاهلية كايوا يدفعون من عرفة حني تكون الشمس كأهنا عمائم الرجال يف 

وجوههم قبل أن تغرب ومن املزدلفة بعد أن تطلع الشمس حني تكون كأهنا عمائم الرجال يف وجوههم 
ة حىت تغرب الشمس ويدفع من املزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا خمالف هلدي وأيا ال يدفع من عرف
  .أهل األوثان والشرك

أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال كان أهل اجلاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس  
  .هذهومن املزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق ثبري كيما يغري فأخرب اهلل هذه وقدم 

أخربيا سفيان أيه مسع عبيد بن أيب يزيد يقول مسعت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم رسول اهلل صلى  
اهلل عليه وسلم من ضعفة أهله من املزدلفة إىل مىن حدثنا الشافعي عن داود بن عبد الرمحن العطار وعبد 

 صلى اهلل عليه وسلم إىل أم العزيز بن حممد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول اهلل
سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل اإلفاضة من مجع حىت تأيت مكة فتصلي هبا الصبح وكان يومها فأحب 

  .أن توافيه

أخربيا من أثق به من املشرقيني عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة  
  .وسلم مثلهرضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه 

أخربيا ابن أيب حيىي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد احلسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم اجلمعة يوم  
التروية يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بفناء الكعبة فأمر 

لشافعي قال والذي قلت بعرفة من أذان الناس أن يروحوا إىل مىن وراح فصلى مبىن الظهر حدثنا ا
  .وإقامتني شيء

أخربيا ابن حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يعين  
  .به



أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال دفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املزدلفة فلم ترفع  
  .ة حىت رمى اجلمرةياقته يدها واضع

   
 

 2635 :صفحة 
 
أخربيا سعيد بن سامل القداح عن أمين بن يابل قال أخربين قدامة بن عبد اهلل بن عمار الكاليب قال   

رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يرمي اجلمرة يوم النحر على ياقة صهباء ليس ضرب وال طرد وليس قيل 
ح عن سعيد عن قتادة عن أيب حسان األعرج عن ابن عباس رضي إليك إليك حدثنا سعيد بن سامل القدا

  .اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أشعر يف الشق األمين

أخربيا مسلم عن ابن جريج عن يافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أيه كان ال يبايل يف أي الشقني  
  .ا الشافعي رضي اهلل عنهأشعر يف األيسر أو يف األمين إىل هنا يقول الربيع حدثن

  
 ومن كتاب خمتصر احلج الكبري  

من هنا يقول الربيع أخربيا الشافعي رضي اهلل عنه أخربيا مسلم بن خالد وسعيد بن سامل عن ابن جريج  
عن عطاء عن ابن عباس قال أخربين الفضل بن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أردفه من مجع إىل 

  .حىت رمى اجلمرة مىن فلم يزل يليب

أخربيا سفيان عن حممد بن أيب حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل عن النيب صلى اهلل عليه  
  .وسلم مثله

أخربيا الثقة عن محاد بن سلمة عن زياد موىل بين خمزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال هلم  
جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد فقال ابن عمر إيه ملغرر ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منها 

  .بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد

أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن بكري بن عبد اهلل عن القاسم عن ابن عباس أن رجال سأله عن  
حمرم أصاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على 

  .لك رأىذ



أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن ميمون بن أيب جنيح عن ميمون بن مهران قال جلست إىل ابن عباس  
فقال ابن عباس اشتمل  ?فجلس إليه رجل أر رجال أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلى هذا الشعر

ملة فطرحتها قال تلك على ما دون األذيني منه قال قبلت امرأة ليست بامرأيت قال زىن فوك قال رأيت ق
  .الضالة ال تبتغى

أخربيا عبد اهلل بن مؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرمحن بن حميصن عن عطاء بن أيب رباح عن صفية  
بنت شيبة قالت أخربتين بنت أيب جتراة إحدى يساء بين عبد الدار قالت دخلت مع يسوة من قريش دار 

عليه وسلم وهو يسعى بني الصفا واملروة فرأيته يسعى وإن أيب حسني ينظر إىل رسول اهلل صلى اهلل 
مئزره ليدور من شدة السعي حىت ألقول إين ألرى ركبتيه ومسعته يقول اسعوا فإن اهلل عز وجل كتب 

  .عليكم السعي قرأ الربيع حىت إين ألقول

بن عبد اهلل عن  أخربيا سعيد بن سامل القداح عن سامل عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن عبيد اهلل 
ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن 

  .مبحجنه

أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا باإلفاضة  
  .ويقبل طرف احملجن وأفاض يف يسائه ليال وطاف بالبيت الركن مبحجنه أظنه قال

أخربيا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال الشافعي رضي اهلل عنه وأخربيا مسلم عن ابن جريج عن  
حممد بن قيس بن خمرمة زاد أحدمها على اآلخر واجتمعا يف املعىن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال كان 

زدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق أهل اجلاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن امل
ثبري كيما يغري فأخر اهلل عز وجل هذه وقدم هذه يعين قدم املزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إىل 

  .أن تغيب الشمس

أخربيا سفيان عن حممد بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أيب احلويرث قال رأيت أبا  
هلل عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا أيها الناس بكر الصديق رضي ا

  .أصبحوا مث دفع فرأيت فخذه مما حيرش بعريه مبحجنه

أخربيا الثقة ابن أيب حيىي أو سفيان أو مها عن هشام بن عروة ص أبيه أن عمر رضي اهلل عنه كان حيرك  
 TABLE BORDER 0  ID POTBL  <TR ID> :يف حمسر ويقول



POLEFTCELL   إليك تغدو قلقا وضينـهـاID POMIDDLECELL  ID 

PORIGHTCELL   خمالفا دين النصارى دينها أخربيا مسلم عن ابن جريج عن أيب الزبري عن
  .جابر رضي اهلل عنه أيه رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم رمى اجلمار مثل حصى اخلذف

عن حممد بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن رجل من قومه من بين تيم  أخربيا سفيان عن محيد بن قيس 
يقال له معاذ أو ابن معاذ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينزل الناس مبعىن منازهلم وهو يقول ارموا 

  .مبثل حصى اخلذف
   
 

 2636 :صفحة 
 
النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص  أخربيا حيىي بن سليم عن عبيد اهلل بن عمر عن يافع عن ابن عمر أن  

  .ألهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا مبكة ليايل مىن

  .أخربيا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله وزاد عطاء من أجل سقايتهم 

أخربيا سفيان عن سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم  
  .احلائضبالبيت إال أيه رخص للمرأة 

  
 ومن كتاب النكاح من اإلمالء  

أخربيا الربيع قال حدثنا الشافعي حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد  
بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

مية بن مدركة بن الياس بن مضر بن يزار بن معد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كناية بن خز
عديان بن اهلميسع بن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أخربيا مالك بن أيس عن يافع عن ابن 

  .عمر

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر كالمها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه  
  .مالك يف حديثه والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنتههنى عن الشغار وزاد 



أخربيا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب قال كايت بنت حممد بن مسلمة عند رافع  
بن خديج فكره منها شيئا إما كربا وإما غريه فأراد أن يطلقها فقالت ال تطلقين وأيا أحللك فنزل يف 

  .وإن امرأة خافت من بعلها يشوزا أو إعراضا  اآلية فمضت بذلك السنةذلك  

مسعت الربيع بن سليمان يقول كتب إيل أبو يعقوب البويطي أن اصرب يفسك للغرباء واحسن خلقك  
  .ألهل حلقتك فإين مل أزل أمسع الشافعي رضي اهلل عنه يكثر أن يتمثل هبذا البيت
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  .الربيع قراءة عليه
  
 من كتاب النكاح من اإلمالء و 

أخربيا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن ابن أم احلكم سأل امرأة له أن  
خيرجها من مرياثها منه يف مرضه فأبت فقال ألدخلن عليك يف من ينقص حقك أو يضربة فنكح ثالثا يف 

  .لك بن مروانمرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار فأجاز ذلك عبد امل

قال سعيد بن سامل إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال يف احملاباة كما  
  .قلت
  
 ومن كتاب الوصايا الذي مل يسمع منه  

  .قال الشافعي رضي اهلل عنه 

رمحن بن أم أخربيا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أيه مسع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد ال 
احلكم يف شكواه أن خيرج امرأته من مرياثها فأبت فنكح عليها ثالث يسوة وأصدقهن ألف دينار كل 

امرأة منهن فجاز ذلك عبد امللك بن مروان وشرك بينهن يف الثمن  قال الربيع  هذا قول الشافعي رضي 
من صداق مثلهن جاز  اهلل عنه قال الشافعي رضي اهلل عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر



النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك أليه يف حكم الوصية والوصية ال جتوز 
  .لوارث

أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن يافع موىل ابن عمر أيه قال كايت بنت  
مث أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه تزوجها  حفص بن املغرية عند عبد اهلل بن أيب ربيعة فطلقها تطليقة

فحدث أهنا عاقر ال تلد فطلقها قبل أن جيامعها فمكثت حياة عمر وبعض خالفة عثمان مث تزوجها عبد 
  .اهلل بن أيب ربيعة وهو مريض لتشرك يساءه يف املرياث وكان بينها وبينه قرابة

  . ربيعة يكح وهو مريض فجاز ذلكأخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن يافع أن ابن أيب 
  
 ومن كتاب أدب القاضي  

أخربيا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
  .وسلم قال ال يقضي القاضي أو ال حيكم احلاكم بني اثنني وهو غضبان

بن عبد اهلل بن صيفي عن أيب معبد عن ابن عباس رضي اهلل أخربيا الثقة عن زكريا بن إسحاق عن حيىي  
عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل حني بعثه فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم 

  .صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
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يد بن أيب سعيد عن شريك بن أيب منر عن أخربيا الثقة وهو حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن سع  

أيس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجال قال يا رسول اهلل يشدتك باهلل آهلل أمرك أن تأخذ الصدقة من 
  .اللهم يعم :أغنيائنا وتردها على فقرائنا قال

حتملت أخربيا ابن عيينة عن هارون بن رياب عن كناية بن يعيم عن قبيصة بن املخارق اهلاليل قال  
  .محالة فأتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فسألته فقال يؤديها عنك وذكر احلديث



أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام يعين ابن عروة عن أبيه عن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار أن رجلني  
إن شئتما  أخرباه أهنما أتيا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأاله من الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال

  .وال حظ فيها لغين وال لذي قوة مكتسب

أخربيا مالك عن سهيد بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن سعدا قال يا رسول اهلل أرأيت إن  
  .وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعم

  
 األرضني ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة  

مما مل يسمع الربيع من الشافعي وقال أعلم أن ذا من قوله وبعض كالمه هذا مسعته يف كتابه الكبري  
  .املبسوط

قال الشافعي رضي اهلل عنه أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة أن النيب صلى اهلل  
  .عليه وسلم هنى عن كل ذي ياب من السباع

أخربيا سفيان عن الزهري عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  قال الشافعي 
  .مثله

أخربيا مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عبيدة بن سفيان احلضرمي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال كل ذي ياب من السباع حرام

ن عمرو بن دينار عن جابر رضي اهلل عنه قال أطعمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه أخربيا سفيان بن عيينة ع 
  .وسلم حلوم اخليل وهنايا عن حلوم احلمر

أخربيا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أمساء رضي اهلل عنها قالت حنريا فرسا على عهد رسول اهلل  
  .صلى اهلل عليه وسلم فأكلنا

اب عن عبد اهلل احلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي رضي أخربيا مالك بن أيس عن ابن شه 
  .اهلل عنهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عام خيرب عن يكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية

أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن  
  .هلل عليه وسلم قال ال محى إال هلل ولرسولهرسول اهلل صلى ا



أخربيا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب استعمل موىل له يقال له هين  
على احلمى فقال له يا هين ضم جناحك للناس واتق دعوة املظلوم فإن دعوة املظلوم جمابة وادخل رب 

م ابن عفان ويعم ابن عوف فإهنما أن هتلك ما شيتما يرجعان إىل خنل الصرمية ورب الغنيمة وإياك ويع
وزرع وإن رب الغنيمة والصرمية يأيت بعياله فيقول يا أمري املؤمنني يا أمري املؤمنني أفتاركهم أيا ال أبالك 

ا لبالدهم فاملاء والكأل أهون علي من الديايري والدراهم وأمي اهلل لعلي ذلك أهنم لريون أين قد ظلمتهم إهن
قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم ولوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت 

  .على املسلمني من بالدهم شربا

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال ملا قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
فقال حي من بين زهرة يقال هلم بنو عبد بن زهرة يكب عنا ابن أم عبد فقال املدينة أقطع الناس الدور 

إن اهلل ال يقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيهم  ?رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم ابتعثين اهلل إذا
  .حقه

بن  أخربيا ابن عيينة عن هشام عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقطع الزبري أرضا وإن عمر 
  .اخلطاب أقطع العقيق أمجع وقال أين املستقطعون والعقيق قريب من املدينة

أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .قال من منع فضل املاء ليمنع به الكأل منعه اهلل فضل رمحته يوم القيامة

شام عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق أخربيا مالك عن ه 
  .ظامل حق

أخربيا سفيان عن ابن طاوس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال من أحيا مواتا من األرض فهو له  
  .وعادى األرض ولرسوله مث هي لكم مين
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 بن القاسم األزرقي عن أبيه عن علقمة بن يضلة أن أبا سفيان بن حرب أخربيا عبد الرمحن بن حسني  
قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام األرض إن هلا أسناما زعم ابن فرقد األسلمي إين ال أعرف حقي 
من حقه يل بياض املروة وله سوادها ويل ما بني كذا إىل كذا فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 

يس ألحد إال ما أحاطت عليه جحراية إن إحياء املوات ما يكون زرعا أو حفرا أو حياط فقال ل
  .باحلدرات وهو مثل أبطاله التحجري يعين ما يعمر به مثل ما حيجر

أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل  
ما علمت أن اهلل أفتاين يف أمر أستفتيه فيه وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه عليه وسلم قال يا عائشة أ

وسلم مكث كذا وكذا خييل إليه أيه يأيت النساء وال يأتيهن أتاين رجالن فجلس أحدمها عند رجلي 
 ?واآلخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه

قال يف جف طلعة ذكر يف مشط ومشاقة حتت راعوفة أو راعوثة شك  ?بن أعصم قال وفيمقال لبيد 
الربيع يف بئر مروان قال فجاءها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال هذه الذي أريتها كأن رؤوس 
ت خنلها رؤوس الشياطني وكأن ماءها يقاعة احلناء فأمر هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخرج قال

عائشة فقلت يا رسول اهلل فهال قال سفيان تعين تنشرت قالت عائشة فقال أما اهلل فقد شفاين وأكره أن 
  .أثري على الناس منه شرا قالت ولبيد بن أعصم رجل من بين زريق حليف اليهود

 أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار أيه مسع جبالة يقول كتب عمر رضي اهلل عنه أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فقتلنا ثالث سواحر قال وأخربيا أن حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قتلت جارية هلا 

  .سحرهتا
  
 ومن كتاب الوصايا الذي مل يسمع من الشافعي رضي اهلل عنه  

أخربيا سفيان عن هشام بن حجري عن طاوس عن ابن عباس أيه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل احلج  
ول وأمتوا احلج والعمرة فقال كيف تقرأون أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا واهلل يق

الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدأون قالوا بالدين قال فهو ذلك قال الشافعي رضي اهلل عنه يعين أن 
  .التقدمي جائز



ب عقيل وطالب ومل يرثه علي أخربيا مالك عن ابن شهاب عن علي بن احلسني قال إمنا ورث أبا طال 
  .وال جعفر قال فلذلك تركنا يصيبنا من الشعب

قال الشافعي قلت أخربيا حممد بن احلسن أو غريه من أهل الصدق يف احلديث أو مها عن يعقوب بن  
إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد اهلل بن جعفر بيعا فقال علي رضي اهلل عنه آلتني 

ألحجرن عليك فأعلم ذلك ابن جعفر للزبري فقال أيا شريكك يف بيعك فأتى على عثمان فقال عثمان ف
  .احجر على هذا فقال الزبري أيا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبري

  
 ومن كتاب اختالف علي وعبد اهلل مما مل يسمع الربيع من الشافعي  

عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي اهلل  أخربيا ابن علية عن شعبة :قال الشافعي 
عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الغسل الذي هو الغسل قال يوم اجلمعة ويوم عرفة 

  .ويوم النحر ويوم الفطر قال الشافعي

ه فغسل ظهر أخربيا ابن عيينة عن أيب السوداء عن ابن عبد خيرب عن أبيه قال توضأ علي رضي اهلل عن 
قدميه وقال لوال أين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنها أحق 
قال الشافعي عن عمرو بن اهليثم الثقة عن شعبة عن أيب إسحاق عن ياجية بن كعب عن علي رضي اهلل 

واره قلت إيه مات مشركا قال عنه قال قلت يا رسول اهلل بأيب أيت وأمي إن أيب قد مات قال اذهب ف
  .اذهب فواره وفواريته مث أتيته قال اذهب فاغتسل

أخربيا ابن عيينة عن شبب بن غرقدة عن حبان بن احلرث قال أتيت عليا وهو يعسكر بدير أيب موسى  
فوجدته يطعم فقال ادن فكل قلت إين أريد الصوم قال وأيا أريده فديوت فأكلت فلما فرغ قال يا ابن 

  .تياح أقم الصالةال

أخربيا ابن علية عن شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل عنه قال إذا ركعت  
  .فقلت اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد مت ركوعك

رضي اهلل عنه أيه  أخربيا ابن علية عن خالد احلذاء عن عبد اهلل بن احلرث عن احلرث اهلمداين عن علي 
  .كان يقول بني السجدتني اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وأجربين
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أخربيا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه   

  .بن أيب ربيعةوسلم قنت يف الصبح قال اللهم أيج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش 

أخربيا ابن علية عن أيب هارون املغنوي عن حطان بن عبد اهلل قال علي رضي اهلل عنه الوتر ثالثة أيواع  
فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر مث إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتني ركعتني حىت 

  .أوتر آخر الليل يصبح مث يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتني حىت يصبح وإن شاء

أخربيا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن عبد خري عن علي رضي اهلل عنه يف الرجل يتزوج  
  .املرأة مث ميوت ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا صداقا إن هلا املرياث وإليها العدة وال صداق هلا

عت ابن مسعود يقول كنا يغزو أخربيا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مس 
مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليس معنا يساء فأرديا أن خنتصي فنهايا عن ذلك مث رخص لنا أن 

  .ينكح املرأة إىل أجل بالشيء

أخربيا سفيان أخربيا الزهري أخربين الربيع بن سربة عن أبيه قال هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
  .ةعن يكاح املتع

أخربيا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة أن عبد الرمحن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية  
  .فأخرب أن هلا زوجا فردها

أخربيا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
يثرب عليها مث إن عادت فزيت فتبني زياها  قال إذا زيت أمة أحدكم فتبني زياها فليجلدها احلد وال

  .فليجلدها احلد وال يثرب عليها مث إن عادت فزيت فتبني زياها فليبعها ولو بضفري من شعر يعين احلبل

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي  
  .ا يعرفن من الغلسالصبح فتنصرف النساء متلفعات مبروطهن م

  .أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله 



أخربيا ابن علية عن عوف عن سيار بن سالمة أيب املنهال عن أيب بردة األسلمي أيه مسعه يصف صالة  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح مث ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان 

  .بالستني إىل املائةيقرأ 

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا عجل به السري جيمع  
  .بني املغرب والعشاء

أخربيا مالك عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  
  .والعشاء يف سفره إىل تبوك  جيمع بني  الظهر والعصر واملغرب 

أخربيا مالك عن يافع وعبد اهلل بن دينار أن رجال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صالة الليل  
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 

  .واحدة توتر له ما قد صلى

  .اهلل بن دينار عن ابن عمر مثلهأخربيا سفيان عن عبد  

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول صالة الليل مثىن  
  .مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة

  .أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله 

يا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس عن عبيد اهلل بن أقرم اخلزاعي عن أبيه قال رأيت رسول اهلل أخرب 
  .صلى اهلل عليه وسلم بالقاع من منرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه

أخربيا سفيان حدثنا عبد اهلل ابن أخي يزيد األصم عن عمه عن ميموية أهنا قالت كان النيب صلى اهلل  
  .سجد لو أرادت هبيمة أن متر من حتته ملرت مما جيايف عليه وسلم إذا

أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أيه قال تقصر الصالة إىل عسفان وإىل  
  .الطائف وإىل جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد وحنو من ذلك

ت النصب فقصر الصالة قال مالك وهي أخربيا مالك عن يافع عن سامل عن ابن عمر أيه خرج إىل ذا 
  .أربعة برد

أخربيا ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أيه كان ال يسجد يف  سورة   ص  ويقول  
  .إمنا هي توبة ييب



أخربيا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه سجدها يعين يف   
  .ص  

ربيا ابن علية عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهلل يف الصالة على اجلنازة ال وقت أخ 
  .وال عدد

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه كرب  
  .على النجاشي أربعا
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  .ب عن عروة عن عائشة قالت وأفرد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلجأخربيا مالك عن ابن شها  

أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر ضباعة فقال أما تريدين  
  .احلج قالت إين شاكية فقال حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين

ل قالت عائشة يا ابن أخيت هل تستثين إذا حججت قلت أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قا 
  .ماذا أقول قالت قل اللهم احلج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو احلج وإن حبسين حابس فهي عمرة

أخربيا ابن علية عن أيب محزة ميمون عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهلل يعين أيه أمر بإفراد احلج قال  
واحد منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من  قلت كان أحب أن يكون لكل

  .استفتاهم وعبد اهلل كان يكره القرآن

أخربين عمي حممد بن عليب بن شافع عن الثقة أحسبه حممد بن علي بن احلسني أو غريه عن موىل  
ى رجال يسوق بكرين لعثمان بن عفان قال بينا أيا مع عثمان يف مال له بالعالية يف يوم صائف إذ رأ

وعلى األرض مثل الفراش من احلر فقال ما على هذا لو قام باملدينة حىت يربد مث يروح مث ديا الرجل فقال 
ايظر من هذا فنظرت فقلت أرى رجال معمما بردائه يسوق بكرين مث ديا الرجل فقال ايظر فنظرت فإذا 

رج رأسه من الباب فآذاه يفح السموم فعاد عمر بن اخلطاب فقلت هذا أمري املؤمنني فقام عثمان فأخ
فقال بكران من إبل الصدقة ختلفا وقد مضي بإبل  ?رأسه حىت حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة



الصدقة فأردت أن أحلقهما باحلمى وخشيت أن يضيعا فيسألين اهلل عنهما فقال عثمان هلم يا أمري 
ظلك فقلت عنديا من يكفيك فقال عد إىل ظلك ومضى املؤمنني إىل املاء والظل ويكفيك فقال عد إىل 

  .فقال عثمان من أحب أن ينظر إىل القوي األمني فلينظر إىل هذا فعاد إلينا فألقى يفسه

أخربيا ابن عيينة عن منصور عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهلل أيه لىب على الصفا يف عمرة بعدما  
  .طاف بالبيت واهلل أعلم

  
 لرمحن الرحيم بسم اهلل ا 
  
 رب يسريا كرمي  

أخربيا الشيخ الفقيه اإلمام العامل الصدر الكامل جامع أشتات الفضايل هباء الدين مفيت املسلمني أبو  
أخربكم أبو  :احلسن علي بن أيب الفضايل هبة اهلل بن سالمة اللخمي الشافعي، بقراءة عليه، قلت له

بن عبد القادربن حممد بن يوسف البغدادي هبا، قراءة عليه،  احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد
وأيت تسمع سنة إحدى وسبعني ومخسمائة جلميع هذا الكتاب، إال النصف األول من اجلزء األول فإيه 

أخربيا الشيخان أبو يصر حممد بن احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن البنا وأبو عبد اهلل  :إجازة له منه قال
أخربيا أبو حممد احلسن بن علي بن حممد بن احلسن  :لباقي بن الفرج الدودي قالحممد بن عبد ا

  .اجلوهري قراءة وهو يسمع، وأيا أمسع فأقربه

أخربيا أبو عمر حممد بن العباس بن حممد بن زكريا بن حيوية قراءة عليه وأيا أمسع حدثنا أبو بكر أمحد  
قال حممد بن إدريس املطليب الشافعي   :ن سليمان، قالبن عبد اهلل بن سيف السجستاين حدثنا الربيع ب

   :رضي اهلل عنه
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احلمد هلل مبا هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن حممدا عبده   

ابه، مث أما بعد فإن اهلل جل ثناؤه وضع رسوله موضع األماية، ملا افترض على خلقه يف كت .ورسوله
على لسان يبيه صلى اهلل عليه وسلم وإن مل يكن ما افترض على لسايه يصا يف كتاب اهلل، فأبان يف 



كتابه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يهدي إىل صراط مستقيم، صراط اهلل ففرض على العباد 
عاين رسوله ومن بعده  طاعته وأمرهم بأخذ ما آتاهم واإليتهاء ملا هناهم عنه، وكان فرضه على كل من

إىل يوم القيامة واحدا يف أن على كل طاعته ومل يكن أحد غاب عن رؤية رسول صلى اهلل عليه وسلم 
يعلم أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال باخلرب عنه، وأوجب اهلل جل ثناؤه على عباده حدودأ، 

ت أخبار، ودل يف كتابه على لسان وبينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم وهلم بشهادات والشهادا
يبيه أن الشهود يف الزيا أربعة وأمر يف الدين بشاهدين أو شاهد وامرأتني ، ويف الوصايا بشاهدين 

وكايت حقوق سواها بني الناس مل يذكر يف القرآن عدد الشهود فيها منها القتل وغريه، أخذ عدد 
الزيا ويقطع وتؤخذ احلقوق من مجيع اجلهات  الشهود فيها من سنة أو إمجاع وأخذ أن يقتل يف غري

بشاهدين، بقول األكثر من أهل العلم ومل جيعلوه قياسا على الزيا وآخذ أن تؤخذ األموال بشاهد 
وامرأتني، لذكر اهلل إيامها يف الدين وهو مال، واختريا أن يؤخذ املال بيمني وشاهد بسنة رسول اهلل 

ب احلق يف القسامة بدالئل قد وصفناها، وإن مل يكن مع الدالئل صلى اهلل عليه وسلم واختريا أيه جي
شاهد باخلرب عن رسول اهلل فكان ما فرض اهلل من اخلرب عن رسول هلل صلى اهلل عليه وسلم ودي خربا، 
كما تؤدي الشهادات خربا وشرط يف الشهود، ذوي عدل، ومن يرضى وكان الواجب أن ال يقبل خرب 

كم حىت يكون عدال يف يفسه ورضا يف خربه، وكان بينا إذ افترض اهلل علينا أحد على شيء يكون له ح
قبول أهل العدل أيه إمنا كلفنا العدل عنديا على ما يظهر لنا أليا ال يعلم مغيب غرييا، فلما تعبديا اهلل 

  .بقبول الشهود على العدالة عنديا

دل على أن قبول قوهلم وعددهم تعبد أليه ودلت السنة على إيفاذ احلكم بشهاداهتم وشهاداهتم إخبار  
ال يكون منهم عدد إال ويف الناس أكثر منه وكان يف قبوهلم على اختالفهم مقبوال من وجوه، مبا 

وصفت من كتاب أو سنة أو قول، عوام أهل العلم ال أن ما ثبت وشهد به عنديا من قطعنا احلكم 
الظاهر بصدق املخرب عنديا وإن أمكن فيه الغلط  بشهادته إحاطة عنديا على املغيب، ولكنه صحق على

ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يؤخذ عدد من 
يقبل خربه عنه صلى اهلل عليه وسلم إال بأحد الدالئل اليت قبلنا هبا، عددا من الشهود، فرأينا الداللة عن 

ه وسلم بقبول خرب الواحد عنه فلزمنا واهلل أعلم أن يقبل خربه، إذا كان من أهل رسول اهلل صلى اهلل علي
الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدد يف الشهادة، بل قبول خرب الواحد عنه أقوى سببا بالداللة 



أ يصا عنه، مث ما مل أعلم فيه خالفا من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول اهلل فتابعيهم إىل اليوم خرب
  .عنهم وداللة معقولة عنهم، من قبول عال الشهود، يف بعض ما قبلناه فيه

وقد كتبت يف كتاب مجاع العلم، الدليل على ما وصفت مما اكتفيت يف رد كثري منه يف كتايب هذا،  
 :وقد رددت منه مجال تدل من مل حيفظ كتاب مجاع العلم ، على ما وراءها إن شاء اهلل فإن قال قائل

يكون اإلخبار عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واحدا أو أكثر، قيل اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل أف
فخرب عامة، عن عامة عن البين صلى اهلل عليه وسلم حيمل ما فرض على العباد أن  :عليه وسلم خربان

له وما كان على أهل يأتوا به بألسنتهم وأفعاهلم، ويؤتوا به من أيفسهم وأمواهلم وهذا ما ال يسع جه
العلم والعوام، أن يستووا فيه، ألن كال كلفه كعال الصالة، وصوم رمضان وحترمي الفواحش، وأن اهلل 

  .علهيم حقا يف أمواهلم

يف خاص األحكام مل يكلفه العامة، مل يأت أكثره كما جاء األول، وكلف علم ذلك  :وخرب خاصة 
 من فيه  
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صة به دون العامة، وهذا مثل ما يكون منهم يف الصالة سهو جيب به سجود السهو وما الكفاية للخا  

يكون منهم فيما ال جيب به سجود سهو وما يفسد احلج وما ال يفسده وما جتب به البدية، وال جتب مما 
 يفعل مما ليس فيه يص كتاب، وهو الذي على العلماء فبه عنديا واهلل أعلم، قبول خرب الصادق على
صدقه وال يسعهم رده كما ال يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادهتم وهو حق صدق 

عندهم، على الظاهر كما يقال فيما شهد به الشهود، فمن أدخل يف شيء من قبول خرب الواحد شيئا 
، إن دخل عليه يف قبول عدد الشهود الذين ليسوا بنص يف كتاب وال سنة مثل الشهود على القتل وغريه

إن شاء اهلل كان  :فأين الداللة على قبول خرب الواحد عن رسول اهلل قيل له :شاء اهلل فإن قال قائل
الناس مستقبلي بيت املقدس مث حوهلم اهلل إىل البيت احلرام فأتى أهل قباء آت وهم يف الصالة،فأخربهم 

فاستداروا إىل الكعبة وهم يف الصالة أن اهلل أيزل على رسوله كتابا وأن القبلة حولت إىل البيت احلرام، 
وأن أبا طلحة ومجاعة كايوا يشربون فضيخ بسر، ومل حيرم يومئذ من األشربة شيء فأتاهم آت فأخربهم 



أن اخلمر قد حرمت، فأمروا أياسا فكسروا جرار شراهبم ذلك وال شك أهنم ال حيدثون يف مثل هذا إال 
اء اهلل ويشبه أن لو كان قبول خرب من أخربهم وهو صادق ذكروه لرسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم إن ش

عندهم، مما ال جيوز هلم قبوله، أن يقول هلم رسول اهلل قد كنتم على قبلة، ومل يكن لكم أن حتولوا عنها 
إذ كنت حاضرا معكم حىت أعلمكم أو يعلمكم مجاعة أو عدد يسمهم هلم وخيربهم أن احلجة تقوم 

ها، إن كايت ال تثبت عنده بواحد والفساد ال جيوز عند رسول اهلل صلىاهلل عليه عليهم مبثلها ال بأقل من
وسلم ، وال عند عامل وهراقة حالل فساد فلو مل تكن احلجة أيضا تقوم عليهم خبرب من أخربهم بتحرمي 

قد كان لكم حالال ومل يكن لكم إفساده حىت أعلمكم أن اهلل جل وعز حرمه، أو  :ألشبه أن يقول
كم عدد حيده هلم خيرب عين بتحرميه وأمر رسول اهلل أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها يأتي

وهو صائم، ال حيرم عليه خبربها إذا صدقها، مل يأمرها إن شاء اهلل به وأمر رسول اهلل أييسا األسلمي أن 
  .يغدو على امرأة رجل فإن،اعترفت رمجها، فاعترفت فرمجها

اتة يفسها باعترافها عند أييس وهو واحد وأمر عمرو بن أمية أن يقتل أبا سفيان، وقد سن ويف ذلك إف 
عليه إن علمه أسلم مل حيل له قتله، وقد حيدث اإلسالم قبل أن يأتيه عمرو بن أمية وأمر أييسا أو عبد اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم  بن أييس،  شك الربيع  أن يقتل خالد بن سفيان اهلذيل فقتله، ومن سنة رسول اهلل
، لو أسلم أن ال يقتله، وكل هؤالء من معاين والته وهم واحد واحد فتصور احلكم بأخبارهم، وبعث 

رسول اهلل بعماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا، وإمنا بعث عماله ليخربوا الناس مبا أخربهم به 
هم ما أوجب اهلل عليهم ويعطوهم ما هلم، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من شرائع دينهم، ويأخذوا من

ويقيموا عليهم احلمود، وينفذوا فيهم األحكام ومل يبعث منهم واحدا، إال مشهورا بالصدق عند من 
  .بعثه إليه

ولو مل تقم احلجة عليهم هبم إذ كايوا يف كل ياحية وجههم إليها أهل صدق عندهم ما بعثهم إن شاء  
ى احلج، فكان يف معىن عماله مث بعث عليا بعده بأول سورة براءة فقرأها يف اهلل وبعث أبا بكر واليا عل

جممع الناس يف املوسم، وأبو بكر واحد وعلي واحد وكالمها بعثه بغري الذي بعث به صاحبه، ولو مل 
  .تكن احلجة تقول عليهم ببعثته كل واحد منهم إذ كايا مشهورين عند عوامهم بالصدق
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وكان من جهلهما من عوامهم جيد من يثق به، من أصحابه يعرف صدقهما ما بعث منهما واحدا   

فقد بعث عليا يعطيهم يقض مدد وإعطاء مدد ويبذ إىل قوم وهنى عن أمور وأمر بأخرى، وما كان 
ألحد من املسلمني بلغه على أن هلم مدة أربعة أشهر، أن يعرض هلم يف مدهتم وال مأمور بشيء وال 

أيت واحد وال تقوم علي احلجة بأن رسول اهلل بعثك إيل بنقض  :نهي عنه برسالة علي أن يقول لهم
شيء جعله يل وال بإحداث شيء مل يكن يل وال لغريي وال ينهي عن أمر مل أعلم رسول اهلل صلى اهلل 

 شيء قطعه عليه وسلم و هنى عنه، وال بإحداث أمر مل أعلم رسول اهلل أحدثه وما جيوز هذا ألحد يف
مل أمسعه من رسول اهلل  :بأن يقول .عليه علي برسالة النيب وال أعطاه إياه، وال أمر به وال هناه عنه

أو ينقله إيل عدد أو ال أقبل فيه خربك، وأيت واحد وال كان ألحد وجه إليه رسول اهلل عامال يعرفه أو 
عطي كذا وكذا أو يفعل بك كذا، عليك أن ت :ال يعرفه له، من يصدقه صدقه أن يقول له العامل

أيه علي  :ال أقبل هذا منك أليك واحد حىت ألقى رسول اهلل فيخربين أن علي ما قلت :فيقول
فأفعله عن أمررسول اهلل، ال عن خربك وقد ميكن أن يغلط أوجيهل بينة عامة، بشرط يف عدد هم 

 يذكر أحد من خرب العامة، عددا أبدا، وإمجاعهم على اخلري عن رسول اهلل وشهادهتم معا أومتفرقني مث ال
إال ويف العامة عدد أكثر منه، وال من اجتماعهم حني خيربون وتفرقهم تثبيتا إال أمكن يف زمان النيب 

صلى اهلل عليه وسلم أو بعض زمان حني كثر أهل، اإلسالم فال يكون لتثبيت األخبار غاية أبدا ينتهي 
س أجوز منهلمن قال هذا ورسول اهلل بني ظهراييه أليه قد يدرك لقاء إليها مث ال يكون هذا ألحد من النا

رسول اهلل ويدرك ذلك له أبوه وولده وإخوته وقرابته ومن يصدقه يف يفسه ويفضل صدقه له بالنظر له، 
فإن الكاذب قد يصدق يظرا وإذا مل جيز هذا ألحد حيرك لقاء رسول اهلل ويدرك خرب من يصدق من 

ه، كان ملن جاء بعد رسول اهلل ممن ال يلقاه يف الد ييا أوىل أن ال جيوز ومن زعم أن أهله والعامة عن
احلجة ال تثبت خبرب املخرب الصادق عند من أخربه فما يقول يف معاذ إذ بعثه رسول اهلل إىل أهل اليمن 

  .واليا وحماربا من خالفه

م وغريها، فامتنعوا فقاتلهم وقاتلهم معه من ودعا قوما مل يلقوا النيب عليه السالم إىل أخذ الصدقة منه 
أسلم منهم بأمر رسول اهلل ومل يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم، إال صدق معاذ عندهم بأن النيب صلى 



اهلل عليه وسلم، أمره بقتاهلم إذ كايوا مطيعني هلل تعاىل، بنصر معاذ وتصديقه عن النيب صلى اهلل عليه 
لى من رد على معاذ ما جاء به معاذ حىت قتله معاذ وهو حمجوج ومعاذ هلل وسلم وكايت احلجة قائمة ع

مطيع وما يقول فيمن كان رسول اهلل يبعثه يف جيوشه وسراياه إىل من بعث فيدعوهم إىل اإلسالم أو 
  .إعطاء اجلزية فإن أبوا قاتلهم أكان أمري اجليش والسرية

متنع ممن دعوه حمجوجا وقد كايت سراياه تكون عشرة واجليش والسرية مطيعني هلل فيمن قاتلوا ومن ا 
يفر أو أقل أو أكثر، أم ال فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه حمجوجا خبربه، فقد زعم أن احلجة 

  .تقوم خبرب الواحد وإن زعم أن مل تقم عليهم حجة فقد أعظم القول

 طرح خرب اخلاصة والعامة، وما يقول فيه وإن قال مل يكن هذا أيكر خرب العامة عمن وصفت وصار إىل 
امرؤ ببادية من اهلل عليه باإلسالم، مث تنحى إىل باد يته فجاء أخوه وأبوه ومها صادقان عنده فأخرباه أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم حرم شيئا أو أحله فحرمه أو أحله، أيكون مطيعا هلل بقبول خربمها، فإن قال 

ال، خرج مما مل أعلم فيه خمالفا فإين مل أحفظ عن أحد لقيته، ومل  :وإن قال يعم، فقد ثبت خرب الواحد
أعلمه حكى يل عمن مل ألق من أهل العلم، أن ال يثبت إال ما وصفت من أمر أيب بكر، وعلي وغريمها 

ا من عمال النيب صلى اهلل عليه وسلم على اإليفراد، وال جيوز أن يبعث النيب صلى اهلل عليه وسلم إال مب
تقوم به احلجة ملن يبعث إليه وعلى من بعث إليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل أعلم خمالفا من أهل العلم 

يف أن مل يكن ألحد وصل إليه عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورسله ممن مسينا أو مل يسم من 
كم به عليه وال أن يعصيه فيما أن مينعه شيئا أعلمه، أيه جيب عليه وال أن يرد حكما ح .عماله ورسله

  .أمره به، مما مل يعلم لرسول اهلل فيه سنة ختالفه ألن رسول اهلل ال يبعث إال مبا تقوم به احلجة
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فكل من بعث رسول هلل واحد مث مل أعلم لناس منذ قبض اهلل رسوله اختلفوا يف أن خليفتهم ووايل   

، وليس من هؤالء واحد عدل يقضي فيقول شهد عندي فالن وفالن، املصر هلم، وقاضي املصر واحد
ومها عدالن على فالن، أيه قتل فاليا أو أيه ارتد عن اإلسالم، أو أيه قذف فاليا، أو أيه أتى فاحشة مما 



جيوز فيه شاهدان اإلجاز، أن يقام عليه ما وصفه هؤالء، وال حاكم يعرف بعدل، يكتب بأيه قضى 
بكذا من املال وبالدار، اليت يف موضع كذا وال ألحد بأيه ابن فالن ووارثه وال شيء لفالن على فالن 

من حقوق الناس، إال أيفذه احلاكم املكتوب اليه وكل حاكم جاء بعده، وال يكتب به إىل حاكم ببلد 
عند  من بلدان أهل اإلسالم ألحد وال على أحد إال أيفذه له، علم إال بقول احلاكم الذي قضى به، وال
احلاكم املكتوب إليه أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أيه شهد عنده، إال خبرب ذلك القاضي، 

والقاضي واحد فقد أجازوا خربه يف مجيع أحكام الناس فكذلك اخلليفة والوايل العدل وفيما وصفت من 
هم تقول خبرب الواحد، مع أهنم مل خيتلفوا يف هذا دليل على أن احلجة يف احلكم الذي مل يكلفه العباد كل

إين مل أعلم أحدا حكم عنه من أصحاب رسول اهلل، والتابعني، إال ما يدل على قبول خرب الواحد، 
وكان عمر بن اخلطاب يف لزومه رسول اهلل حاضرا ومسافرا وصحبته له، ومكايه من اإلسالم، وأيه مل 

 يزايله عامة منهم يف سفر له وأيه مقدم عندهم يزايل املهاجرين مبكة، واملهاجرين واأليصار باملدينة، ومل
يف العلم والرأي، وكثرة اإلستشارة هلم، وأهنم يبدأويه مبا علموا فيقبله من كل من جاء به، وأيه يعلم أن 
قوله حكم ينفذ على الناس يف الدماء واألموال والفروج حيكم بني أظهرهم، أن يف اإلهبام مخس عشرة 

والوسطى عشرا عشرا، ويف اليت تلي اخلنصر تسعا ويف اخلنصر ستا فمضى على من اإلبل ويف املسبحة 
ذلك كثري ممن حكى عنه يف زمايه والناس عليه حىت وجد كتاب عند عمرو بن حزم كتبه رسول اهلل 

ويف كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل  ، فصار الناس   :صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه
قضى به عمر مما وصفت وسووا بني اخلنصر اليت قضى فيها عمر بست واإلهبام اليت قضى إليه وتركوا ما 

فيها خبمس عشرة، وكذلك جيب عليهم ولو علمه عمركما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء اهلل، 
صادق كما فعل يف غريه، مما علم فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم غري ما كان هو يقول فترك قوله خبرب 

  .عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكذلك جيب عليه

قال الشافعي و ال أحسبه قال مبا قال، من ذلك وقبل ذلك، من قبله من املقضى له، واملقضى عليه،  
وغريهم، إال أيه وإ ياهم قد علموا أن رسول اهلل صلى عليه وسلم، قضى يف اليد خبمسني من اإلبل ، 

ف فاجتهد فيها على قدر منافعها ومجاهلا، ففضل بعضها على بعض، ولو مل وكايت اليد مخسة أطرا
يكن عند رسول اهلل أن يف كل أصبع عشرا صريا إىل ما قال عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن اخلنصر ال 

تشبه اإلهبام يف اجلمال وال املنفعة، ويف هذا دليل على ما قلت من أن اخلربعن رسول اهلل يستغين بنفسه، 



 حيتاج إىل غريه وال يزيده غريه، إن وافقه قوة وال يوهنه إن خالفه غريه، وأن الناس كلهم حباجة إليه، وال
واخلرب عنه فإيه متبوع ال تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول اهلل، إن كان خيالفه فعلى الناس أن 

وا إىل اخلرب عن رسول اهلل يصريوا إىل اخلرب عن رسول اهلل، وأن يتركوا ما خيالفه، ودليل على أن يصري
صلى اهلل عليه وسلم وأن يتركوا ما خيالفه، ودليل على أيه يعزب على املتقدم الصحبة الواسع العلم 

الشيء يعلمه غري، وكان عمر بن اخلطاب يقضي أن الدية للعاقلة، وال يورث املرأة من دية زوجها حىت 
ن يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها، فرجع أخربه الضحاك بن سفيان أن رسول اهلل، كتب إليه أ

وسأل عمر بن اخلطاب من عنده علم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، يف اجلنني فأخربه  :إليه عمر قال
   :محل بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قضى فيه بغرة فقال عمر بن اخلطاب
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ويف كل  .لو مل يسمع هذا لقضينا فيه بغري هذا :رأينا، أو قالإن كديا أن يقضي يف مثل هذا ب  

هذا دليل على أيه يقبل خرب الواحد إذا كان صادقا عند من أخربه، ولو جاز ألحد رد هذا حبال، جاز 
أيت رجل من  :أيت رجل من أهل جند، وحلمل بن مالك :لعمر بن اخلطاب أن يقول للضحاك

مل تصحباه إال قليال، ومل أزل معه ومن معي من املهاجرين واأليصار، أهل هتامة، مل تريا رسول اهلل و
بل رأى احلق  ?فكيف عزب هذا عن مجاعتنا، وعلمته أيت وأيت واحد ميكن فيك أن تغلط وتنسى

اتباعه والرجوع عن رأيه يف ترك توريث املرأة من دية زوجها، وقضى يف اجلنني مما أعلم من حضر أيه 
 فيه شيئا قضى فيه بغريه، كأيه يرى إن كان اجلنني حيا ففيه مائة من اإلبل، وإ ن لو مل يسمع عن النيب

كان ميتا فال شيء فيه، ولكن اهلل تعبده واخللق مبا شاء على لسان يبيه فلم يكن له، وال ألحد إدخال مل 
يفسه وإن  وال كيف وال شيئا، من الرأي على اخلرب عن رسول اهلل، وال رده على من يعرفه بالصدق يف

 :كان واحدا وقبل عمر بن اخلطاب خرب عبد الرمحن بن عوف، يف أخذ اجلزية من اجملوس، ومل يقل

لو كايوا أهل كتاب كان لنا أن يأكل ذبائحهم وينكح يساءهم، وإ ن مل يكويوا أهل كتاب، مل يكن لنا 
ناس عن خربه، وذلك أيه أن يأخذ اجلزية منهم، وقبل خرب عبد الرمحن بن عوف يف الطاعون، ورجع بال

يعرف صدق عبد الرمحن، وال جيوز له عنده وال عنديا خالف خرب الصادق عن رسول اهلل، فإن قال 



فقد طلب عمر بن اخلطاب، من خمرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خمربا آخر غريه معه عن  :قائل
يفراد يدل على أيه ال جيوز عليه أن أن قبول عمر خلرب واحد على اإل:النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل له

يطلب مع خمرب خمربا غريه إال استظهارا ال أن احلجة تقوم عنده بواحد مرة، وال تقوم أخرى وقد يستظهر 
احلاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدالن زيادة شهود فإن مل يفعل قبل الشاهدين، و إن 

هل املخرب وهو إن شاء اهلل ال يقبل خرب من جهله، وكذلك فعل كان أحب إليه، أو أن يكون عمر ج
حنن ال يقبل خرب من جهلناه وكذلك ال يقبل خرب من مل يعرفه بالصدق وعمل اخلري، وأخربت الفريعة 
بنت مالك عثمان بن عفان، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أمرها أن متكث يف بيتها وهي متوىف عنها، 

فاتبعه وقضى به، وكان ابن عمر خيابر األرض بالثلث والربع ال يرى بذلك بأسا حىت يبلغ الكتاب أجله 
ال يصدرن  :فأخربه رافع أن النيب هنى عنها فترك ذلك خبرب رافع، وكان زيد بن ثابت مسع النيب يقول

 :أحد من احلاج حىت يطوف بالبيت يعين طواف الوداع، بعد طواف الزيارة ، فخالفه ابن عباس وقال

سل أم سلمة فسأهلا، فأخربته  :احلائض غريها، فأيكر ذلك زيد على ابن عباس، فقال ابن عباس تصدر
 :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أرخص للحائض يف أن تصدر وال تطوف، فرجع إىل ابن عباس، فقال

اوية، فقال وجدت األمر كما قلت، وأخرب أبو الدرداء معاوية، أن النيب عليه السالم هنى عن بيع باعه مع
أخربه عن رسول اهلل، وخيربين  ?من يعذرين من معاوية:ما أرى هبذا بأسا، فقال أبو الدرداء :معاوية

عن رأيه ال أساكنك بأرض، فخرج أبو الدرداء من والية معاوية ومل يره ومل يسع مساكنته، إذ مل بقبل 
ء خبربه ما كان رأى أن مساكنته عليه منه خربه عن النيب، ولو مل تكن احلجة تقوم عليه عند أيب الدردا

ضيقة، ومل أعلم أحدا من التابعني أخرب عنه إال قبل خرب واحد وأفىت به ايتهى إليه، فابن املسيب يقبل 
خرب أيب هريرة وحده، وأيب سعيد وحده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وجيعله سنة وعروة يصنع ذلك 

  .الرمحن بن حاطب يف عائشة مث يصنع ذلك يف حيىي بن عبد

ويف حديث حيىي بن عبد الرمحن عن أبيه، عن عمر وعبد الرمحن بن عبد القاري عن عمر، عن النيب  
صلى اهلل عليه وسلم ويثبت كل ذلك سنة، وصنع ذلك القاسم وسامل ومجيع التابعني باملدينة وعطاء 

سالم وعن ابن عباس وحده عن النيب وطاوس وجماهد مبكة، فقبلوا اخلرب عن جابر وحده عن النيب عليه ال
وثبتوه سنة، وصنع ذلك الشعيب فقبل خرب عروة بن مضرس عن النيب وثبته سنة، وكذلك قبل خرب غريه، 

وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خرب علقمة،إن عبد اهلل، عن النيب، وثبته سنة، وكذلك خرب غريه، 



أحدا منهم إال وقد روي، هذا عنه، فيما لو ذكرت  وصنع ذلك احلسني وابن سريين، فيمن لقيا ال أعلم
  .بعضه لطال
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أيبأيا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل بن  :أخربيا الشافعي، قال:حدثنا الربيع، قال  

 :عمر، أن عمر بن اخلطاب، هنى عن الطيب قبل زيارة البيت، وبعد اجلمرة، قال سامل، فقالت عائشة

طيبت رسول اهلل بيدي إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول اهلل أحق قال 
الشافعي فترك سامل قول جده عمر يف إمامته، وقبل خرب عائشة وحدها وأعلم من حدثه أن خربها 

املتقدمني وحدها سنة، وأن سنة رسول اهلل أحق، وذلك الذي جيب عليه وضع ذلك الذين بعد التابعني 
مثل ابن شهاب، وحيىي بن سعيد وعمرو بن دينار وغريهم، والذي لقيناهم كلهم، يثبت خرب واحد عن 
واحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وجيعله سنة محد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت عامة معاين 

واختالف الناس والقياس  ما كتبت يف صمر كتايب هذا العدد من املتقدمني يف العلم بالكتاب والسنة،
هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول اهلل صلى  :واملعقول، فما حالف منهم واحد واحدا، وقالوا

اهلل عليه وسلم والتابعني وتابعي التابعني ومذهبنا فمن فارق هذا املذهب كان عنديا مفارق سبيل 
ال يرى إال إمجاع :اجلهالة، وقالوا معاأصحاب رسول اهلل، وأهل العلم بعدهم، إىل اليوم وكان من أهل 

أهل العلم يف البلدان على جتهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن خيالف هذا السبيل إىل 
ما ال أبايل أن ال أحكيه، وقلت لعدد ممن وصفت من أهل العلم، فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أهل 

ملا زعمتم يف القرآن واحلديث، يأمر بأن لنا فيه حجة على أن  إن خالفنا :مذهبنا ومذهبكم من قال
القرآن عريب، واألحاديث بكالم عريب، فأتأول كالما على ما حيتمل اللسان وال أخرج مما حيتمله اللسان 

القرآن عريب كما وصفت واألحكام فيه على  :وإذا تأولته على ما حيتمله اللسان فلست أخالفه، فقلت
ا ليس ألحد أن حييل منها ظاهرا إىل باطن وال عاما إىل خاص، إال بداللة من كتاب ظاهرها وعمومه

اهلل، فإن مل تكن فسنة رسول اهلل تدل على أيه خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إمجاع من عامة 



ه عن العلماء الذين ال جيهلون كلهم كتابا وال سنة، وهكذا السنة ولوجاز يف احلديث أيه حيال شيء من
ظاهره إىل معىن باطن حيتمله كان أكثر احلديث حيتمل عددا من املعاين وال يكون ألحد ذهب إىل معىن 

ولكن احلق فيها واحد ألهنا على ظاهرها وعمومها إال داللة عن رسول اهلل أو قول عامة أهل العلم، بأهنا 
هرها حمتملة للدخول يف على خاص حلون عام، وباطن دون ظاهر، إذا كايت إذا صرفت إليه عن ظا

ومسعت عددا من متقدمي أصحابنا وبلغين عن عدد من متقدمي أهل البلدان يف الفقه،  :معناه، قال
معىن هذا القول ال خيالفه، وقال يل بعض أهل العلم يف هذا األصل إمنا اختلفوا يف الرجال الذين يثبتون 

ث كل رجل منهم حدث عنه ال خيالفه غريه هل يعدوحدي :حديثهم وال يثبتويه يف التأويل، فقلت له
أن يثبت من جهة صدقه وحفظه كما يثبت عندك عدل الشاهد بعدله إال بداللة على ما شهد عليه، إال 

  .ال يعدو هذا:عدل يفسه أو ال يثبت، قال

ال  قلت فإذا ثبت حديثه مرة مل جيزأن يطرحه أخرى حبال أبدا إال مبا يدل على يسخه أو غلط فيه، أليه 
ال جيوز غري هذا أبدا وهذا  :يعدو يف طرحه فيما يثبته يف مثله أن خيطىء يف الطرح أو التثبيت، قال

وهكذا كل من فوقه ممن يف احلديث أليك حتتاج يف كل واحد منهم إىل صدق وحفظ،  :العدل، قلت
مثله، وهكذا تصنع يف الشهود، وال تقبل شهادة رجل يف شيء، وتردها يف  :أجل، فقلت :قال
  .أجل:قال

لو صرت إىل غري هذا قال لك من خالفك مذهبه من أهل الكالم إذا جاز لك رد حديث :وقلت 
واحد ومسى رجال ورجاال فوقه بال حجة يف رده، جاز يل رد مجيع حديثه ألن احلجة بصدقه أوهتمته بال 

ها أن حيدث مرة ما ال خمالف داللة يف واحد احلجة يف مجيع حديثه ما مل خيتلف حاله يف حديثه، واختالف
 له فيه، ومرة ما له فيه  
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خمالف، فإذا كان هذا هكذا اختلفت حاله يف حديثه خبالف غريه له ممن هو يف مثل حاله يف حديثه،   

كما تقبل شهادة الشهود ويقضي مبا شهدوا به على الكمال، فإذا خالفهم غريهم هلم عنه إذا كايوا 
من قلت له هذا من أهل العلم هذا هكذا، وقلت  :خمالفني هلم يف الشهادة، فقالشهدوا غري 



أجعل يفسي باخليار فأرد من  :ولو جاز لك غري ما وصفت جاز لغريك عليك أن يقول :لبعضهم
حديثه ما قبلت وأقبل من حديثه ما رددت بال اختالف حلاله يف حديث وأسلك يف ردها طريقك 

يك قد رددت منها ما شئت، فشئت أيا ردها كلها، وطلب العلم من غري فيكون يل ردها كلها أل
احلديث مث أعتل فيها مبعىن علتك، مث لعله أن يكون أحلق حبجته منك قال ما جيوز هذا ألحد من الناس، 

  .وما القول فيه إال أن يقبل حديثهم ما وصفت أوال ما مل يكن له خمالف أو خيتلف حاهلم فيه

ة على من تأول بال داللة، كتابا أو سنة على غري ظاهرمها وعمومهما، إن احتمال وقلت له واحلج 
  .احلجة لك، على من خالف مذهبك يف تأويل القرآن واحلديث

ما مسعنا منهم أحدا تأول شيئا إال على ما حيتمله احتماال جائزا يف لسان العرب وإن كان  :فقال 
العرب، وبذلك صار من صار منهم إىل استحالل ما كرهنا ظاهره على غري ما تأوله عليه لسعة لسان 

قد روينا ورويت أن رسول اهلل :أجل، وقلت له:حنن وأيت استحالله وجهل ما كرهنا هلم جهله، قال
صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة أن حتج عن أبيها ، ورجال أن حيج عن أبيه فقلنا حنن وأيت به، وقلنا حنن 

ن أحد، وال يصلي أحد عن أحد، فذهب بعض أصحابنا إىل أن ابن عمر، وأيت معا ال يصوم أحد ع
احلج عمل على البدن  :ال حيج أحد عن أحد أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه، فقال:قال

كالصالة والصوم، فال جيوز أن يعمله املرء إال عن يفسه وتأول قول اهلل عز وجل وإن ليس لإليسان إال 
يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال السعي العمل  ما سعى وتأول فمن

واحملجوج عن غري عامل فهل احلجة عليه إال أن الذي روى هذا احلديث عن رسول اهلل ممن يثبت أهل 
احلديث حديثه، وأن اهلل فرض طاعة رسول اهلل، وأن ليس ألحد خالفه وال التأول معه أليه املنزل عليه 

اب املبني عن اهلل معناه وأن اهلل جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله ما ليس هلم وأن ليس يف أحد من الكت
هذه احلجة :خبالفه حجة وأن عليه أن لو علم هذا عن رسول اهلل أتباعه، قال :أصحاب النيب، لوقال

فأخذيا  من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها  :عليه قلت وروبنا ورويت أن رسول اهلل، قال
قد روي عن النيب صلى اهلل  :حنن وأيت به وخالفنا بعض أهل ياحيتنا، أفرأيت إن احتج له أحد، فقال

عليه وسلم أيه قال  املسلمون على شروطهم فال يؤخذ مال رجل إال مبا شرط أهل احلجة عليه  إال أن 
فال يرد باجلملة يص خرب عن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إن كان قاله املسلمون على شروطهم مجلة 

رسول اهلل فال ترد اجلملة يص خرب خيرج من اجلملة ويستدل على أن اجلملة على غري ما أراد رسول اهلل 



مما خيالف مجلتها وأن يف احلديث الذي روي عن النيب املسلمون على شروطهم، إن قال النيب إال شرطا 
  .أحل حراما أو حرم حالال

وقد شرط أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة وهلم والء بريرة، فجعل النيب  وهذا من تلك الشروط 
فإن أحتج بأن القاسم بن حممد  :الوالء ملن أعتق، قال فهذه احلجة عليه وكفى هبذه حجة، وقلت

هذا مذهب ضعيف وال حجة يف أحد :يف العمري ما أدركت الناس إال على شروطهم، قال:قال
اهلل حبال، وذكرت له بعض ما روينا ورووا من احلديث وخالفه بعض أهل  خالف ما يثبته عن رسول

فما قلت فيمن :ياحيتنا فاحتججت عليه مبعان شبيهة مبا وصفت واحتج بنحو ما ذكرت، فقلت له
أيه خالف السنن فيما ذكريا وكان أقل عذرا ملا خالف فيها من :قلت:هذا من أهل ياحيتنا، قال:قال

احلديث، ومل يدخل أهل الرد للحديث يف معىن إال دخل فيما خالف منه يف مثله  الذين أحل دينهم طرح
فإذا كايت لنا ولك هبذه احلجة على :هم أحسن حجة فيما خالفوه منه وتوجيها له منه فقلت له.بل

من سلك هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت يف غري هذه األحاديث طريقة فإذا محدتك باتباع حديث 
ممتك على رد آخر مثله، وال جيوز أن أمحدك مبوافقة احلديث وخالفه أليك ال ختلو من رسول اهلل، ذ

  .أجل:اخلطأ يف أحدمها قال
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وقلنا :من وجد عني ماله عند معدم فهو أحق به ، وقالوا:قد روى أصحابنا أن النيب، قال:وقلت له  

وقالوا به،  :يه وسلم قضى باليم إن مع الشاهد وقلنابه، وخالفته وروى أصحابنا أن النيب صلى اهلل عل
وخالفته، وذكرت له أحاديث خالفها أخذهبا أصحابنا وذكرت من احلجة عليه يف تركها شبيها مبا 

ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذيا حنن وهو به من احلديث وخالفوه وإن كنت أعلم أيه احلن 
فحديث التفليس،وحديث اليمني، الشاهد  :ا خالفه، قالحبجته ممن أخذ من أصحابنا من احلديث مب

أما مها مما يثبت حنن وأيت مثله، :أضعف من حديث العمرى وحديث أن حيج أحد عن غريه، قلت
فاحلجة هبما الزمة ولو كان غريمها أقوى منهما كما تكون احلجة الزمة لنا  :بلى، قلت :قال



حني خرجا من أن يكويا جمروحني، وكما تكون احلجة بشهادة رجلني من خري الناس، وشهادة رجلني 
لنا بأن يقضي بشهادة مائة عدول غاية وشهادة اثنني عدلني وكالمها دون مجيع الغاية يف العدل وإن 

قد  :كايت النفس على األعدل وعلى األكثر أطيب، فاحلجة باألقل إذا كان علينا قبوله ثابتة وقلت له
وعلى من ذهب مذهبك يف رد هذين احلديثني، وفيما رددت مما أخذوا شهد عليك أصحابنا احلجازيون 

به من احلديث أيكم تركتم السنن وابتدعتم خالفها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره 
إلفراطه وشهدت على من خالفك منهم، فيما أخذت به من حديث حج الرجل عن غريه والعمرى 

لعقول فاجتمع قولك وقوهلم على أن عابوك مبا خالفت من بالبدعة وخالف السنة، ورداهم ضعف ا
  .احلديث وعبتهم مبا خالفوا منه

وعامة ما خالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنني وال جيوز عليك وال عليهم، إذا عاب كل واحد  
يبا مص :منكم صاحبه مبا خالفه من حديث االيفراد إال أن يكون العائب لغريه خبالف حديث االيفراد

فيكون شاهدا على يفسه باخلطأ يف تركه ما يثبت مثله من حديث االيفراد أو خمطئا بعيبه ترك حديث 
االيفراد فيكون خمطئا يف أخذه يف بعض احلاالت حبديث اإليفراد وعيب من خالفه وقلت له وهكذا قال 

ما أخذوا به من البصريون فيما أخذوا به من احلديث، دويكم ودون غريكم، والكوفيون سواكم، في
احلديث دويكم ودون غريكم، فنسوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول اهلل، إىل اجلهل إذا جهله 

كان عليه أن يتعلمه وإىل البدعة إذا عرفه فتركه وهكذا، كل أهل بلد فيها علم فوجدت أقاويل :وقالوا
ملنفرد فلو مل يكن يف تثبيت من حفظت عنه من أهل الفقه كلها جمتمعة على عيب من خالف احلديث ا

احلديث املنفرد حجة، إال ما وصفت من هذا، كان تثبيته من أقوى حجة يف طريق اخلاصة، لتتابع أهل 
  .العلم من أهل البلدان عليها

مسعت من أهل الكالم من يسرف وحيتج يف عيب من خالفه منكم بأن يأخذ من خيالفه :وقلت له 
لك عنده داخل يف معناه وذلك كما قال فقال هذا كما وصفت منكم حبديث ويترك مثله، ألن ذ

واحلجة هبذا ثابتة لكل من صحح األخذ باحلديث ومل خيالفه على من أخذ ببعض وترك بعضا ولكن من 
فسنذكر من التأويل إن شاء اهلل ما :قلت ?أصحابنا من ذهب إىل شيء من التأويل فما احلجة عليه

فيه سالك، طريقا خالف احلق عنديا كان أشبه أن يشتبه على كل من  يدل على أن احلجة فيه وما سلك
يسمعه منك من أصحابك، أليكم قلتم ولكم علم مبذاهب الناس، وبيان العقول وكلمته وغريه ممن 



سلك طريقه فيما تأولوا ورأيتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شىت أمثل مما حضرين منها مثاال يدل على ما 
  .، ويسأل اهلل العصمة والتوفيقوراءها إن شاء اهلل

أبان اهلل جل ثناؤه خللقه، أيه أيزل كتابه بلسان يبيه وهو لسان قومه العرب فخاطبهم :قال الشافعي 
بلساهنم على ما يعرفون من معاين كالمهم وكايوا يعرفون من معاين كالمهم أهنم يلفظون بالشيء عاما 

، مث دهلم على ما أراد من ذلك يف كتابه وعلى لسان يبيه وأبان يريدون به العام، وعاما يريدون به اخلاص
هلم أن ما قبلوا عن يبيه، فعنه جل ثناؤه قبلوا مبا فرض من طاعة رسوله يف غري موضع من كتابه، منها 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال   :من يطع الرسول، فقد أطاع اهلل وقوله
  .حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما   جيموا يف أيفسهم

قال وقد اختصرت من متثيل ما يدل الكتاب على أيه يزل من األحكام عاما أريد به العام وكتبت يف  
 كتاب غري  
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هذا، وهو الظاهر من علم القرآن وكتبت معه غريه مما أيزل عاما يراد به اخلاص، وكتبت يف هذا   

الظاهر ما دل الكتاب على أن اهلل أراد به اخلاص، إلباية احلجة على من تأول ما  الكتاب مما يزل عام
 :رأيناه خمالفا فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة، من ذلك قال اهلل جل ثناؤه

  .فإذا ايسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  اآلية 

تكون فتنة ويكون الدين كله هلل  فكان ظاهر خمرج هذا عاما على كل  وقاتلوهم حىت ال  :وقال 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله   :مشرك، فأيزل اهلل

وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون  فدل أمر اهلل جل 
بقتال املشركني من أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية على أيه إمنا أراد باآليتني اللتني أمر فيهما بقتال  ثناؤه

املشركني حيث وجدوا حىت يقيموا الصالة وأن يقاتلوا حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل من 
على قتال أهل  خالف أهل الكتاب من املشركني وكذلك دلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

األوثان حىت يسلموا، وقتال أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية، فهذا من العام الذي دل اهلل على أيه إمنا 



أراد به اخلاص، ال أن واحدة من اآليتني ياسخة لألخرى، ألن إلعماهلما معا وجها بأن كان كل أهل 
  .الشرك صنفني، صنف أهل الكتاب، وصنف غري أهل الكتاب

يف القرآن يظائر ويف السنن مثل هذا قال والناسخ من القرآن األمر ينزله اهلل من بعد األمر خيالفه  وهلذا 
سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن   :فلنولينك قبلة ترضاها  وقال  :كما حول القبلة، قال

  .قبلتهم اليت كايوا عليها  وأشياء له كثرية، يف غري موضع

ما ينسخ من أية أو ينسها يأت خبري منها أو مثلها    :هلل إال لقول اهللوال ينسخ كتاب ا:قال 
  .وإذا بدلنا آية مكان أية  واهلل أعلم مبا ينزل  :وقوله

قالوا إمنا أيت مفتر فأبان أن يسخ القرآن ال يكون إال بقرآن مثله وأبان اهلل جل ثناؤه أيه فرض على  
  :إليك من ربك  وشهد له باتباع، فقال جل ثناؤهاتبع ما أوحي   :رسوله اتباع أمره فقال

وإيك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهلل  ، فأعلم اهلل خلقه أيه يهديهم إىل صراطه، قال فتقام سنة 
العام .رسول اهلل، مع كتاب اهلل جل ثناؤه، مقام البيان عن اهلل عدد فرضه كبيان ما أراد مبا أيزل عاما

أيزل فرضا وأدبا وإباحة وإرشادا إال أن شيئا من سنة رسول اهلل خيالف كتاب أراد به أو اخلاص، وما 
اهلل، يف حال ألن اهلل جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إىل صراط مستقيم صراط اهلل وال أن 
ة شيئا من سنن رسول اهلل ياسخ لكتاب اهلل، أليه قد أعلم خلقه أيه إمنا ينسخ القرآن بقرآن مثله والسن

تبع للقرآن وقد اختصرت من إباية السنة عن كتاب اهلل بعض ما حضرين مما يدل على ما يف مثل معناه 
إن الصالة كايت على املؤمنني كتابا موقوتا  فدل رسول اهلل على   :إن شاء اهلل قال اهلل جل ثناؤه

واملماليك من الرجال  عدد الصالة، ومواقيتها والعمل هبا وفيها ودل على أهنا على العامة األحرار،
  :والنساء، إال احليض فأبان منها املعاين اليت وصفت وأهنا مرفوعة عن احليض، وقال اهلل جل ثناؤه

إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  اآلية، وكان ظاهر خمرج اآلية على أن على كل قائم 
لى القائمني إىل الصالة يف حال دون حال إىل الصالة الوضوء، فدل رسول اهلل على أن فرض الوضوء ع

أليه صلى صالتني وصلوات بوضوء واحد، وقد قام إىل كل واحدة منهن وذهب أهل العلم بالقرآن إىل 
أهنا على القائمني من النوم ودل رسول اهلل، على أشياء توجب الوضوء على من قام إىل الصالة، وذكر 

فني فدل على أن الغسل على القدمني على بعض املتوضئني اهلل غسل القدمني فمسح رسول اهلل على اخل
  :خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا  وقال  :دون بعض، وقال اهلل جل ثناؤه لنبيه



وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة  فكان ظاهر خمرج اآلية بالزكاة عاما يراد به اخلاص، بداللة سنة رسول اهلل، 
يس فيه زكاة وأن منها مما فيه الزكاة ما ال جيب فيه الزكاة حىت يبلغ وزيا أو على أن من أمواهلم ما ل

كيال أو عددا فإذا بلغه كايت فيه الزكاة، مث دل على أن من الزكاة شيئا يؤخذ بعدد وشيئا يؤخذ بكيل 
وهلل على الناس   :وشيئا يؤخذ بوزن وأن منها مازكاته مخس وعشر وربع عشروشيء بعدد وقال اهلل

  .ج البيت من استطاع إليه سبيال  االيةح
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فدل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على مواقيت احلج وما يدخل به فيه وما خيرج به منه، وما يعمل   

  :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  وقال  :فيه بني الدخول واخلروج، وقال اهلل جل ثناؤه

  .وا كل واحد منهما مائة جلدة  وكان ظاهر خمرج هذا عاماوالزايية والزاين فاجلد

تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا :فدل رسول اهلل على أن اهلل جل ثناؤه أراد هبذا بعض السارقني بقوله 
ورجم احلرين الزاييني الثيبني ومل جيلدمها فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض 

اة دون بعض فقد يكون سارقا من غري حرز فال يقطع وسارقا ال تبلغ سرقته ربع واجللد على بعض الزي
دينار فال يقطع، ويكون زاييا ثيبا فال جيلد مائة فوجب على كل عامل أن ال يشك أن سنة رسول اهلل إذا 

ان قامت هذا املقام مع كتاب اهلل يف أن اهلل أحكم فرضه بكتابه وبني كيف ما فرض على لسان يبيه وأب
على لسان يبيه صلى اهلل عليه وسلم مأراد به العام واخلاص، كايت كذلك سنته يف كل موضع، ال 
ختتلف وإن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره، وإال استعملنا ظاهر القرآن، 

ال أن لنا معها وتركنا احلديث جهل له وصفت فأبان اهلل لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ينتهي إليها 
من األمر شيئا إال التسليم هلا واتباعها وال أهنا تعرض على قياس وال على شيء غريها، وأن كل ما 
سواها من قول الألدميني تبع هلا، قال فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم بالقرآن والسنن 

مذهب مجيع من رضينا ممن لقينا هذا مذهبنا و:واآلثار واختالف الناس والقياس واملعقول فكلهم قال
ألحلن من خربت منهم عندي حبجة وأكثرهم علما، فيما  :وحكي لنا عنه من أهل العلم، فقلت



ال قلت وحجتنا :قال ?علمت أرأيت إذا زعمنا حنن وأيت أن احلق عنديا يف أمر فهل جيوز خالفه
شيء ألن اسم السرقة  حجتك على من رد األحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق يف كل

الزايية والزايية فاجلموا كل واحد منهما مائة جلمة  على أن   :يلزمه، وأبطل الرجم ألن اهلل يقول
 ال ميسح على اخلفني ألن اهلل قصد القدمني بغسل أو مسح  :استعمل بعض احلديث مع هؤالء وقال
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قل ال أجد يف   :ينزل حترميه يف القرآن لقول اهلل على أخرين من أهل الفقه، أحلوا كل يف روح مل  

قال مبا :ما أوحي إيل حمرما  على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير، وقالوا
قلنا من أصحاب رسول اهلل من هو أعلم به من أيب ثعلبة، فحرمنا كل يف ياب من السباع خبرب من ثقة 

يعم هذه حجتنا وكفى هبا حجة وال حجة يف أحد مع رسول اهلل، وال يف :قالعن أيب ثعلبة عن النيب، 
أحد رد حديث رسول اهلل بال حديث مثله عن رسول اهلل وقد خيفى على العامل برسول اهلل الشيء من 
سنته يعلمه من ليس مثله يف العلم وهؤالء، وإن أخذوا ببعض احلديث فقد سلكوا يف ترك حترمي كل يف 

سباع وترك املسح على اخلفني طريق من رد احلديث كله ألهنم إذا استعملوا بعض احلديث ياب من ال
وتركوا بعضه ال خمالف له عن النيب فقد عطلوا من احلديث ما استعملوا مثله وقلت وال حجة هلم 

هلم بتوهني احلديث إذا ذهبوا اىل أيه خيالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصا وقو
ملن قال باحلديث يف املسح وحترمي كل ذي ياب من السباع وغريه، إذا كان القرآن حمتمال ألن يكون 

وال تقبل حجتهم بأن أيكر علي بن أيب :يعم، قلت:قال .عاما يراد به اخلاص خالفت القرآن ظلم
ديث، وألزم طالب رضي اللة عنه املسح على اخلفني وابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهم أعلم باحل

للنيب صلى اهلل عليه وسلم وأقرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إىل أن املسح منسوخ بالقرآن وأيه 
إمنا كان قبل يزول سورة املائدة وإن مل يزل يف الناس إىل اليوم من يقول بقوهلم هذا ال أقبل من هذا 

وإمنا كايت احلجة يف الرد لو :لهشيئا، وليس يف أحد رد خربا عن رسول اهلل بال خرب عنه حجة قلت 
وال يقبل أن يقال هلم إذا :يعم، قلت:بعد مسحه ال متسحوا قال:أوردوا أن رسول اهلل، مسح مث قال

قال قائلهم مل ميسح النيب بعد املائدة فإمنا قاله بعلم أن املسح منسوخ قال وال قلت وكذلك ال جيوز أن 



وجيوز أن ينسخ :ملائدة إذا مل يرو ذلك عن النيب قلت لهيقبل قول من قال، إن النيب مل ميسح بعد ا
أرأيت لو جاز :أما هذا فأحب أن تبينه يل، قلت:القرآن السنة إال أحدث رسول اهلل سنة تنسخها قال

أن يكون رسول اهلل سن فتلزمنا سنته، مث يسخ اهلل سنته بالقرآن، وال حيدث النيب مع القرآن سنة تدل 
نسوخة أال جيوز أن يقال إمنا حرم رسول اهلل ما حرم من البيوع قبل يزل قول على أن سنته األوىل م

إال أن تكون جتارة عن تراض منكم  أو ما جاز أن   :وأحل اهلل البيع وحرم الربا  وقوله  :اهلل
حرمت عليكم   :يقال إمنا حرم رسول اهلل أن تنكح املرأة على عمتها وخالتها قبل يزول قول اهلل

وأحل لكم ما وراء ذلكم  فال بأس بكل بيع عن تراض واجلمع بني العمة   :اآلية، وقولهأمهاتكم  
قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على   :إمنا حرم كل ذي ياب من السباع قبل يزول.واخلالة و

طاعم يطعمه  اآلية فال بأس بأكل كل ذي روح ما خال اآلدميني مث جاز هذا يف املسح على اخلفني، 
خذ من أمواهلم صدقه  وهذا دون مخسة   :أن تؤخذ الصدقة فيما دون مخسة أوسق لقول اهلل وجاز

ما جيوز أن ينسخ السنة القرآن، إال ومع :أوسق من أمواهلم وذكرت له يف هذا شيئا أكثر من هذا فقال
ك ال وكذل:القرآن سنة تبني أن األوىل منسوخة وإال دخل هذا كله وكان فيه تعطيل األحاديث، قلت

جيوز أن يقبل قول من قال أن النيب مل ميسح على اخلفني بعد املائدة إذا مل يرو ذلك خربا عن النيب أليه 
إمنا قاله على علمه، وقد يعلم غريه أيه مسح بعدها وال يرد عليه قول غريه مل ميسح بعدها إذ مل يروه عن 

ال يقبل أبدا أن رسول اهلل، قال شيئا :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن هذا لو جاز جاز أن يقال
مثل هذا إال بأن يقال قال رسول اهلل، وجيعل القول قول صاحبه ثون دون قول النيب، وال جنعل يف قوله 

إن هذا لو جاز جاز أن :يعم، قلت:حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا مل يعزه إىل النيب خبرب خيالفه قال
   :إن النيب إمنا قال :يقال
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والسارق والسارقة فاقطعوا   :ال تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا  ورجم الثيبني مث يزل   

الزايية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  فنسخ رمجه باجللد وداللة أن   :أيديهما  وقول
وز إذا ذكر احلديث عن وال جي:يعم، وقلت له:ال يقطع إال من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار قال



النيب عليه السالم أبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب النيب املتقدمي الصحبة خبالف ما روى 
خبرب صادق عنه لعله من :أحد هؤالء عن النيب إال أن يؤخذ بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يستويا يف أن يثبتا فإذا استويا علم بأن  التابعني، وخرب صاحب النيب أوىل بأن يثبت من خرب تابعي أو أن
   :أوأن رجال من أصحابه قال:النيب قال
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وال يسع مسلما أن يشك يف أن الفرض اتباع قول النيب، وطرح كل ما خالفه كما صنع الناس بقول   

أة من دية عمر يف تفضيل بعض األصابع على بعض، وكما صنع عمر بقول يفسه، إذ كان ال يورث املر
يعم، هذا هكذا وال يسع مسلما أن يشك يف :زوجها شيئا حىت وجد ووجدوا خالفه عن النيب، قال

وال يقال ال يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة وال عن األكثرمن أصحاب  :هذا قلت
ة مع أهل ال أليا قد وجدياه عزب قلت له أعطيت عندياهذا القول النصفه ولزمتك احلج:النيب، قال

العلم ومنفردا مباعلمت من هذا وعلمت مبوضع احلججة وأن كثريأ قدغلط من هذا الوجه باجلهالة 
أجل قلت فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدهتا وأقاويل :بكثريمما يلزمه من أهل العلم فيه قال

عما أقمت عليه من ما  ختالف هذا فال جيوز أن أمحدك على خال ما محدك عليه وال جيوز لك إالأن تنتقل
ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا أقمت عليه وال جيوز لك إال أن تنتقل عما  :زعمت احلق فيه قال 

ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا أقمت عليه من :اقمت عليه من خالف ما زعمت احلق فيه قال
 رد املسح على خالف هذا قلت يعم حديثا لرسول اهلل تركته بإضغف من حجة من احتجت له يف

قلنا ان رسوالللقضى باليمني مع الشاهد فرددهتا وما  :اخلفني وغريه قال فاذكر من ذلك شيئا قلت له 
رأيتك مجعت حجتك على شيء كجمعتها على من قال هبا وسلكت سبيل من رد خرب املنفرد يقص 

فيها من خالف عن رسول اهلل بتأول القرآن ويسبت من قال هبا إىل خالف القرآن وليس  450
القرآن شىء وال يف شىء يثبت عن النيب وأمنثبت الشهادة على غريك باخلطأ فيما وصفت من رد املسح 
وكل ذي ياب من السباع مبثل ما رددت به اليمني مع الشاهد بل حجتك فيها اضعف فقال بعض من 

د إال أن ال يكون له حجة حضره قد علمنا أن ال حجة له فيما احتج به من القرآن ورد اليمني مع الشاه



على من ترك املسح على اخلفني وأحل أكل كل ذي ياب من السباع وقطع كل من لزمه اسم سرقة 
وعطل الرجم إن كان من حدث هبا ممن يثبت أهل احلديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده 

ه فقلت له فقد كايت هو وهم ولكنها رويت فيما علمنا من حديث منقطع وحنن ال يثبت:واتصاله وقال 
لك كفاية تصدق هبا وتنصفوا تكون لك احلجة يف ردها لو قلت أهنا رويت من حديث منقطع أليا 

وإياك وأهل احلديث ال يثبت حديثا منقطعا بنفسه حبال فكيف خربت بأهنا خالف القرآن فزعمت أيك 
يعم بعد علم بأيك  :فدع هذا فقلت :تردها إن حكم هبا حاكم برأيه إن رأيته أيت جورا قال

أغفلت أو عمدت أيك تشنع على غريك مبا تعلم أن ليست لك عليه فيه حجة هذا طريق غفلة أو ظلم 
قال فهل تثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بإسناد متصل فإمنا عرفنا فيها حديثا منقطعا وحديثا يروى 

فظ فيحتمل له مثل هذا قلت ما عن سهيل بن أيب صاحل متصال فينكره سهيل ويرويه رجل ليس باحلا
أخذيا باليمني مع الشاهد من واحد من هذين ولكن عنديا فيها حديث متصل عن النيب صلى اهلل عليه 

أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار  :وسلم قال 
يم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ عن ابن عباس أن النيب قضى باليمني مع الشاهد أخربيا إبراه

أيثبت حنن وأيت مثله :مامسعته قبل ذكرك اآلن قلت:بن عبد الرمحن عن ابن عباس عن النيب مثله قال 
فأردها من وجه آخر وهو أن النيب صلى اهلل عليه وسلمص :فلزمك أن ترجع إليه قال:يعم قلت :قال
عى عليه  وقد كتبت هذا يف األحاديث اجلمل واملفسرة البينة على من ادعى واليمني على املد  :قال

وكلمته فيه مبا علم من من حضر بأيه مل حيتج فيه بشىء وقد وصفت يف كتايب هذا املوضع اليت غلط 
واحلديث عن رسول اهلل كالم عريب ما :فيها بعض من عجل بالكالم يف العلم خربته وأسأل اهلل التوفيق

الل كما وصفت يف القرآن خيرج عاما وهو يراد به العام وخيرج عاما  كان منه عام املخرج عن رسول
وهو يراد به اخلاص احلديث عن رسول اهلل على عمومه وظهوره حىت تأيت داللة عن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم بأيه أراد به خاصا دون عام ويكون احلديث العام املخرج حمتمال معىن اخلصوص يقول عوام أهل 

أومن محل احلديث مساعا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبعىن يدل على أن رسول اهلل أراد به العلم فيه 
خاصا دون عام وال جيعل احلديث العام املخرج عن رسول اهلل خاصا بغري داللة ممن مل حيمله ويسمعه 

 أليه ميكن فيهم مجلة أن ال يكويوا علموه وال بقول خاصة أليه  
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فيهم جهله وال ميكن فيمن علمه ومسعه وال يف العامة جهل ما مسع وجاء عن رسول اهلل وكذلك  ميكن  

ال حيتمل احلديث زيادة ليست فيه داللة هبا عليه وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا استعمال معا ومل 
مر به من قتال أهل يعطل واحد منهما األخر كما وصفت يف أمر اهلل، بقتال املشركني حىت يؤمنوا وما أ

الكتاب من املشركني حىت يعطوا اجلزية ويف احلديث ياسخ ومنسوخ كما وصفت يف القبلة املنسوخة 
باستقبال املسجد احلرام، فإذا مل حيتمل احلديثان إال االختالف كما اختلفت القبلة حنو بيت املقدس 

وال ميكن فيمن علمه ومسعه وال يف ن فيهم جهله .والبيت احلرام، كان أحدمها ياسخا واآلخر منسوخا
العامة جهل ما مسع وجاء عن رسول اهلل وكذلك ال حيتمل احلديث زيادة ليست فيه داللة هبا عليه 

وكلما احتمل حديثان أن يستعمال معا استعمال معا ومل يعطل واحد منهما األخر كما وصفت يف أمر 
ال أهل الكتاب من املشركني حىت يعطوا اجلزية ويف اهلل، بقتال املشركني حىت يؤمنوا وما أمر به من قت

احلديث ياسخ ومنسوخ كما وصفت يف القبلة املنسوخة باستقبال املسجد احلرام، فإذا مل حيتمل احلديثان 
إال االختالف كما اختلفت القبلة حنو بيت املقدس والبيت احلرام، كان أحدمها ياسخا واآلخر 

  .منسوخا

واملنسوخ إال خبرب عن رسول اهلل، أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدمها بعد  وال يستدل على الناسخ 
األخر فيعلم أن اآلخر هو الناسخ أو بقول من مسع احلديث أو العامة كما وصفت أو بوجه آخر ال يبني 

فيه الناسخ واملنسوخ وقد كتبته يف كتايب وما ينسب إىل اإلختالف من األحاديث ياسخ ومنسوخ، 
ىل الناسخ دون املنسوخ ومنها ما يكون اختالفا يف الفعل من جهة أن األمرين مباحان كاختالف فيصار إ

القيام والقعود وكالمها مباح ومنها ما خيتلف ومنها ما ال خيلو من أن يكون أحد احلديثني أشبه مبعىن 
تلف أو أشبه بالقياس كتاب اهلل، أو أشبه مبعىن سنن النيب،صلى اهلل عليه وسلم مما سوى احلديثني املخ

فأي األحاديث املختلفة كان هذا هو أوالمها عنديا أن يصار إليه ومنها ما عده بعض من ينظر يف العلم 
خمتلفا بأن الفعل فيه اختلف أومل خيتلف الفعل فيه إال باختالف حكمه أو اختلف الفعل فيه بأيه مباح 

ة وآخر مفسرا وإذا جعلت اجلملة على أهنا عامة عليه فيشبه أن يعمل به بأيه القائل به ومنها ما جاء مجل
رويت خبالف املفسر وليس هذا اختالفا إمنا هذا مما وصفت من سعة لسان العرب وأهنا تنطق بالشيء 



منه عاما تريد به اخلاص وهذان يستعمالن معا وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على ما يف 
أن ال يقبل إال حديث ثابت كما ال يقبل من الشهود إال من عرف مثل معناه إن شاء اهلل ومجاع هذا 

  .عدله، فإذا كان احلديث جمهوال أو مرغوبا عمن محله كان كما مل يأت أليه ليس بثابت
  
 باب االختالف من جهة املباح  

بن  أخربيا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن عطاء :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .يسار عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة 

أخربيا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن محران موىل عثمان بن  :قال الشافعي قال 
  .عفان، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا 

مالك عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، أيه مسع رجال يسأل عبد اهلل بن  أ خربيا :قال الشافعي قال 
فدعا مباء مث ذكر أيه  ?هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ :زيد

  .غسل وجهه ثالثا ويديه مرتني مرتني ومسح رأسه وغسل رجليه

خمتلف مطلقا ولكن الفعل فيها خيتلف من وجه أيه  وال قال لشيء من هذه األحاديث:قال الشافعي 
مباح ال اختالف احلالل واحلرام، واألمر والنهي، ولكن يقال أقل ما جيزي من الوضوء مرة وأكمل ما 

  .يكون من الوضوء ثالث

أخربيا عبد اهلل بن يافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  :قال الشافعي 
  .يد عن بالل ،أن رسول اهلل  توضأ ومسح على اخلفني  أسامة بن ز

وال يقال ملسح رسول اهلل على اخلفني خالف غسل رجليه على املصلى إمنا يقال  :قال الشافعي 
 الغسل كمال، واملسح رخصة، وكمال، وأيهما شاء فعل 

 باب القراءة يف الصالة  

 :مسعت النيب قرأ يف الصبح:بن جريث ،قالأخربيا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو  

 والليل إذا عسعس  قال الشافعي يعين يقرأ يف الصبح  إذا الشمس كورت    
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والنخل باسقات    :مسعت النيب عليه السالم يقرأ:أخربيا سفيان عن زياد بن عالقة عن عمه، قال  

  .يعين بقاف:قال الشافعي

خربيا أبو سلمة بن :أخربيا حممد بن عباد بن جعفر، قال:د عن ابن جريج قالأخربيا مسلم وعبد اجملي 
صلى بنا رسول صلى اهلل عليه الصبح :سفيان وعبد اهلل بن عمرو العائذي عن عبد اهلل بن السائب، قال

مبكة فاستفتح بسورة املؤمنني حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النيب سعلة 
  .ال وعبد اهلل بن السائب، حاضر ذلكفحذف فركع ق

وليس يعد شيئا من هذا اختالفا أليه قد صلى الصلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوما :قال الشافعي 
والرجل قراءته يوما غريه وقد أباح اهلل من القرآن بقراءة ما تيسر منه وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ل على أن الالزم يف كل ركعة قراءة أم القرآن، ويف الركعتني وسلم أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر فد
  .األوليني ما تيسر معها

  
 باب التشهد  

أخربيا الشافعي أخربيا الثقة عن الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن سعيد وطاوس :حدثنا الربيع قال 
السورة من القرآن فكان  كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا لتشهد كما يعلمنا:عن ابن عباس قال

التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته سالم علينا :يقول
هذا حدثنا به :وعلى عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،  قال الربيع  

يابل، بإسناد له عن جابر عن النيب عليه السالم تشهدا حيىي بن حسان،قال الشافعي وقد روى أمين بن 
خيالف هذا يف بعض حروفه، وروى البصريون عن أيب موس، عن النيب عليه السالم حديثا خيالفهما يف 

بعض حروفهما، وروى الكوفيون عن ابن مسعود يف التشهد حديثا خيالفها كلها يف بعض حروفها فهي 
كلها ثابتة وأن يكون رسول اهلل يعلم اجلماعة واملنفردين التشهد  مشتبهة متقاربة واحتمل أن يكون

فيحفظ أحدهم على لفظ وحيفظ اآلخر على لفظ خيالفه ال خيتلفان يف معىن أيه إمنا يريد به تعظيم اهلل 
جل ثناؤه وذكره، والتشهد والصالة على النيب فيقر النيب كال على ما حفظ وإن زاد بعضهم كلمة على 

ظها بغري لفظه أليه ذكر وقد اختلف بعض أصحاب النيب يف بعض لفظ القرآن عند رسول بعض أو لف



هكذا، أيزل إن هذا القرآن أيزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما :اهلل، ومل خيتلفوا يف معناه فأقرهم وقال
حد أن تيسر منه فما سوى القرآن من الذكر أوىل أن يتسع هذا فيه إذا مل خيتلف املعىن قال وليس أل

يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إال بنسيان وهذا من التشهد الذي روي عن ابن عباس أليه 
  .أمتها وأن فيه زيادة على بعضها املباركات

  
 باب يف الوتر  

قال الشافعي وقد مسعت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره يف :حدثنا الربيع قال 
ه وحديث دويه وذلك مما وصفت من املباح له أن يوتر يف الليل كله وحنن يبيح يف حديث يثبت مثل

  .املكتوبة أن يصلي يف أول الوقت وآخره وهذا يف الوتر أوسع منه

أخربيا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق، عن :أخربيا سفيان قال:حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
  .سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فايتهى وتره إىل السحرمن كل الليل قد أوتر ر:عائشة، قالت

  
 باب سجود القران  

أخربيا حممد بن إمساعيل، عن ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبد :أخربيا الشافعي يقال:حدثنا الربيع قال 
نجم الرمحن عن حممد بن عبد الرمحن عن ثوبان عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قرأ بال

  .فسجد وسجد الناس معه إال رجلني قال أراد الشهرة 

أخربيا حممد بن إمساعيل، عن ابن أيب ذئب عن يزيد بن عبد :أخربيا الشافعي قال:أخربيا الربيع قال 
  .اهلل قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، أيه قرأ عند رسول اهلل بالنجم فلم يسجد فيها

ديثني دليل على أن سجود القرآن ليس حبتم ولكنا حنب أن ال يترك ألن ويف هذين احل:قال الشافعي 
  .الين عليه السالم سجد يف النجم وترك

   
 

 2656 :صفحة 
 



ويف النجم سجدة وال أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن :حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي  
ما الدليل على أيه ليس :إن قال قائلوإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه أليه ليس بفرض، ف

إن الصالة كايت على املؤمنني كتابا موقوتا  فكان   :قيل السجود صالة، وقد قال اهلل تعاىل.بفرض
املوقوت حيتمل موقوتا بالعدد وموقوتا بالوقت فأبان رسول اهلل، أن اهلل جل ثناؤه فرض مخس صلوات 

إال أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجا من  ال:يا رسول اهلل هل علي غريها قال:فقال رجل
الصلوات املكتوبات كان سنة اختيار وأحب إلينا أن ال يدعه ومن تركه ترك فضال ال فرضا وإمنا سجد 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف النجم ألن فيها سجودا من حديث أيب هريرة

ما وصفت ألن الناس سجدوا معه إال رجلني  ويف سجود النيب صلى اهلل عليه يف النجم ىف ليل على 
  .والرجالن ال يدعان إن شاء اهلل الفرض ولو تركاه أمرمها رسول اهلل بإعادته

وأما حديث زيد، أيه قرأ عند النيب صلى اهلل عليه وسلم النجم فلم يسجد فهوواهلل أعلم :قال الشافعي 
 عليه وسلم ومل يكن عليه فرضا فيأمره النيب به  أن زيدا مل يسجد وهو القارىء فلم يسجد النيب صلى اهلل

حدثنا الربيع  أخربيا الشافعي خربيا إبراهيم بن حممد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجال 
قرأ عند النيب السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النيب، فقال يارسول اهلل، قرأ فالن عندك السجدة 

كنت إماما فلو سجدت   :د فقال النيب عليه السالمفسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسج
إين ألحسبه زيد بن ثابت أليه حيكي أيه قرأ عند النيب النجم فلم يسجد :سجدت معك  قال الشافعي

وإمنا روى احلديثني معا عطاء بن يسار قال وأحب أن يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد ويسجدوا معه 
 يسخ اآلخر قيل فال يدعي أحد أن السجود يف النجم منسوخ إال فإن قال قائل فلعل أحد هذين احلديثني

جاز لغريه أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ياسخ مث يكون أوىل ألن السنة السجود لقول 
فاسجدوا هلل واعبدوه  وال يقال الواحد من هذين ياسخ وال منسوخ ولكن يقال اختالف من   :اهلل

  .جهة املباح
  
 واإلمتام يف السفر يف اخلوف وغري اخلوف  باب القصر 

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن   :قال اهلل جل ثناؤه:قال الشافعي:حدثنا الربيع قال 
تقصروا من الصالة  اآلية،قال الشافعي وكان بينا يف كتاب اهلل أن القصر يف السفر يف اخلوف وغري 



ال   :ض أن تقصروا كما كان بينا يف كتاب اهلل أن قولهاخلوف معا رخصة من اهلل ال أن اهلل فر
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن  رخصة ال أن حتما من اهلل أن يطلقوهن من قبل أن 

ميسوهن وكما كان بينا يف كتاب اهلل  ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا  رخصة ال أن اهلل 
من بيوهتم، وال من بيوت آبائهم وال مجيعا وال أشتاتا، وإذا كان القصر يف  تعاىل حتم عليهم أن يأكلوا،

اخلوف والسفر رخصة من اهلل كان كذلك القصر يف السفر بال خوف فمن قصر يف اخلوف والسفر 
قصر بكتاب اهلل مث بسنة رسول اهلل ومن قصر يف سفر بال خوف قصر بنص السنة وأن رسول اهلل أخرب 

أخربيا مسلم وعبد :قيل ?فأين الداللة على ما وصفت:ا على عباده فإن قال قائلأن اهلل تصدق هب
أخربين ابن أيب عمار عن عبد اهلل بن باباه عن يعلى بن أمية :اجمليد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، قال

ا  أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرو  :قلت لعمر بن اخلطاب إمنا قال اهلل:قال
صدقة تصدق اهلل هبا   :عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهلل فقال:فقد أمن الناس فقال عمر

عليكم فاقبلوا صدقته  فدل رسول اهلل على أن القصر يف السفر بال خوف صدقة من اهلل والصدقة 
ائشة رخصة ال حتم من اهلل أن يقصروا ودلت على أن يقصر يف السفر بال خوف إن شاء املسافر وأن ع

  .كل ذلك قد فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمت يف السفر وقصر:قالت

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب السختياين عن حممد بن :أخربيا الشافعي قال:حدثنا الربيع 
  .سافر رسول اهلل من مكة إىل املدينة آمنا ال خياف إال اهلل، فصلى ركعتني:سريين عن ابن عباس قال

حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخربيا إبراهيم عن أيب حيىي، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء عن عائشة  
  .كل ذلك قد فعل رسول اهلل أمت يف السفر وقصر:قالت
  
 باب اخلالف يف ذلك  
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سفر فسدت صالته من أمت يف ال:قال يل بعض الناس:قال الشافعي رضي اهلل عنه:أخربيا الربيع قال  

ألن أصل فرض الصالة يف السفر ركعتان إال أن جيلس قدر التشهد يف مثىن فيكون ذلك كالقطع للصالة 



يقال له ما قلت للمسافر أن يتم وال :أو يدرك مقيما يأمت به يف صالته قبل أن يسلم منها فيتم قال
ا صلى أربعا كايت اثنتان فكيف قلت أرأيت لو كان املسافر إذ:صححت عليه قولك أن يقصر، قال

منها يافلة، أكان له أن يصلي خلف مقيم، لقد كان يلزمك يف قولك أن ال يصلي خلف مقيم أبدا إال 
إذا اختلفت يية :فسدت صالته من وجهني أحدمها أيه خلط عندك يافلة بفريضة، واآلخر إيك تقول

تلفة ههنا يف أكرب األشياء وذلك عدد اإلمام واملأموم فسدت صالة املأموم، ويية اإلمام واملأموم خم
بل :إين أقول إذا دخل خلف املقيم حال فرضه قلت بأيه يصري مقيما أو هو مسافر قال:الصالة، قال

قلنا إمجاع من الناس أن املسافر إذا صلى خلف مقيم أمت، :قال?فمن أين حيول فرضه:هو مسافر قلت
يتم إن شاء كتابا وال سنة أن يدلك هذا على أن له  وكان ينبغي أن لو مل تعلم يف أن للمسافر أن:قلت

أرأيت املصلي املقيم إذا جلس يف مثىن من :قلت ?وما هو:قلت فيه قوال حماال، قال:أن يتم وقلت له
ال وال يقطعها إال السالم أو الكالم أو العمل الذي يفسد :قال?صالته قدر التشهد أيقطع ذلك صالته

سافر إذا جلس يف مثىن قدر التشهد وهو ينوي حني دخل يف الصالة فلم زعمت أن امل:الصالة، قلت
يف كل حال أن يصلي أربعا فصلى أربعا متت صالته إال أن األولتني الفرض واآلخرتني يافلة وقد 

وقولك كان له يصريه يف حكم من سلم منهما أو ال :كان له أن يسلم منهما، قلت:وصلهما، قال
  .ا علمته زاد على أن قال فأيا أضيق عليهيكون يف حكمه إال مبسالم، فم

فقد ضيقت فلم جيلس يف مثىن وصلى أربعا فزعمت أن صالته تفسد أليه خيلط :إن قلت تفسد، قلت 
يافلة بفريضة، فما علمتك وافقت قوال ماضيا وال قياسا صحيحا، وما زدت على أن اخترعت قوال 

أقول له أن يصلي ركعتني :فرضه ركعتان قلت أحدثته حماال قال فدع هذا ولكن مل مل تقل أيت أن
بالرخصة ال أن حتما عليه أن يصلي ركعتني يف السفركما قلت يف املسح على اخلفني له أن يغسل 

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة :قلت ?كيف قالت عائشة:رجلني وله أن ميسح على خفيه قال
  .زيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفرأول ما فرضت الصالة ركعتني ركعتني ف:عن عائشة قالت

إهنا تأولت ما تأول عثمان، قال :فما شأن عائشة كايت تتم الصالة قال:قلت:قال الزهري 
أقول أن معناه عندي على غري ما أردت بالداللة :قلت ?فقال فما تقول يف قول عاثشة:الشافعي

وما دل على أن : إن شاء، قالإن صالة املسافر أقرت على ركعتني:قلت ?وما معناه:عنها، قال
 ?فما قول عروة أهنا تأولت ما تأول عثمان:إهنا أمتت يف السفر، قال:قلت ?هذا معناه عندها



ال أدري أتأولت أن هلا أن تتم وتقصر فاختارت اإلمتام وكذلك روت عن النيب وما روت عن :قلت
ان عروة ذهب إىل غري هذا وما أعرف ما مبثله أوىل هبا من قول عروة أهنا ذهبت إليه، لو ك:النيب وقالت

فما علمته حكاه عنها وإن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان :فلعله حكاه عنها، قلت:ذهب إليه، قال
فلعلها تأولت أهنا أم املؤمنني  :أن ال يقصر إال خائف وما يقف على ما تأول عثمان خربا صحيحا قال

بعد وحاهلا يف أهنا أم املؤمنني قبل القصر وبعده سواء  مل تزل للمؤمنني أما وهي تقصر مث أمتت:قلت
أما إن ليست يل عليك مسألة بأن أصل ما أذهب إليه وتذهب :وقد قصرت بعد رسول اهلل وأمتت، قال

إليه أن ليس يف أحد مع رسول اهلل حجة وأيك تذهب إىل أن فرض القرآن أن القصر رخصة ال حتم 
في علي ذلك ولكين أحببت أن تكون على علم من أين مل أرك ما خ:وكذلك روايتك يف السنة، قلت

   :سلكت طريقا يف صالة السفر إال أخطأت يف ذلك الطريق فتكون أوهن جلميع قولك، قال
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عبت :وقام فصلى بأصحابه يف منزله فأمت فقيل له:فقد عاب ابن مسعود على عثمان إمتامه مبىن، قلت  

وهذا مما وصفت من احتجاجك مبا :يعم، قلت:اخلالف شر، قال:أمتمت، قالعلى عثمان اإلمتام و
أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى اإلمتام ليس له :قلت ?وما يف هذا مما علي:عليك، قال

ما جيوز أن يكون ابن مسعود أمت إال واإلمتام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معىن عيب ابن :قال
من عاب اإلمتام على أن املتم رغب عن الرخصة، فهو موضع جيوز له به القول :له قلت.مسعود اإلمتام

أما إيه :كما يقول فيمن ترك املسح رغبة عن الرخصة، وال يقول ذلك فيمن تركه غري رغبة عنها، قال
فهذا مثل :قد بلغنا عن بعض أصحاب النيب عليه السالم أيه عاب اإلمتام وأمتها عثمان وصلى معه، قلت

ا رويت عن ابن مسعود من أن صالهتم ال تفسد، أفترى أهنم يف صالهتم مع عثمان أهنم كايوا ال م
أفتفسد صالته وصالهتم بأهنم يعلمون أيه يصلي أربعا :ما جيوز هذا عليهم، قلت:جيلسون يف مثىن، قال

فيجلسون يف مثىن وإمنا فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائتموا به يف اإلمتام لو سها فقام خيالفويه 
ما جيوز يل أن أقول هذا قلت قد قلته أوال مث علمت أيه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه :ويسلمون، قال

وقد اجترأت على قوله أوال وهو خالف الكتاب والسنة، وخالفهما أضيق عليك من خالف من امتنعت 



متام بأصل الفرض ما وصفت من أهنم مصيبون باإل:فتقول ماذا قلت:من أن تعطي خالفه، قال
ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول يف كل رخصة وأن ال موضع لعيب اإلمتام إال أن يتم رجل 

  .يرغب عن قبول الرخصة
  
 باب الفطر والصوم يف السفر  

رمضان الين أيزل فيه القرآن   :قال اهلل جل ثناؤه يف فرض الصوم:قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر  هدى للناس

فعدة من أيام أخر  فكان بينا يف اآلية أيه فرض عليهم عدة فجعل هلم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين 
  .وحيصوا حىت يكملوا احلجة وأخرب أيه أراد هبم اليسر

ان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر  حيتمل معنيني، ومن ك  ::وكان قول اهلل:قال الشافعي 
أحدمها أن ال جيعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى وال مسافرين وجيعل عليهم عددا إذا مضى املرض 
والسفر من أيام أخر، وحيتمل أن يكون إمنا أمرهم بالفطر يف هاتني احلالتني على الرخصة إن شاؤوا لئال 

فرض الصوم واألمر بالفطر يف املرض والسفر يف آية واحدة ومل أعلم خمالفا أن حيرجوا إن فعلوا، وكان 
كل آية إمنا أيزلت متتابعة ال متفرقة وقد تنزل اآليتان يف السورة متفرقتني فأما آية فال ألن معىن اآلية أهنا 

عا ال مفترقة كالم واحد غري منقطع يستأيف بعده غريه، فلم خيتلفوا كما وصفت أن آية مل تنزل إال م
فدلت سنة رسول اهلل، على أن أمر اهلل املريض واملسافر بالفطر إرخاصا هلما لئال حيرجا إن فعال ألهنما 

جيزيهما أن يصوما يف تينك احلالتني شهر رمضان ألن الفطر يف السفر لو كان غري رخصة ملن أراد الفطر 
  .فيه مل يصم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أخربيا ممالك عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، :أخربيا الشافعي قال:بيع قالحدثنا الر 
عن ابن عباس أن رسول اهلل  خرج عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ الكديد مث أفطر فأفطر الناس 

خربيا عبد أ:معه  وكايوا يأخذون باألحدث من أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخربيا الشافعي قال
قال :العزيز بن حممد، عن عمارة بن غزية عن حممد بن عبد الرمحن أن عبد اهلل بن سعد بن معاذ قال

كنا مع رسول اهلل زمان غزوة تبوك ورسول اهلل يسري بعد أن أضحى إذا هو جبماعة :جابر بن عبد اهلل
ة حنو هذه فقال رسول رجل صائم أجهده الصوم أو كلم:يف ظل شجرة فقال من هذه اجلماعة، قالوا



ليس من الرب أن تصوموا يف السفر اخربيا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد اهلل عن أم الدرداء :اهلل
ليس من الرب أن تصوموا يف   :عن كعب بن عاصم األشعري أن رسول اهلل قال للصائم يف السفر

 السفر   
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أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب رسول اهلل أن النيب   أخربيا مالك عن مسي موىل أيب بكر عن  

قال الذي :تقووا للعدو  وصام النيب، قال أبو بكر  :أمر الناس يف سفره عام الفتح بالفطر  وقال
لقد رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه املاء من العطش أو من احلر، :حدثين
فة من الناس قد صاموا حني صمت، فلما كان رسول اهلل بالكديد دعا بقدح يا رسول اهلل إن طائ:فقيل

فشرب فأفطر الناس أخربيا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن جابر بن عبد اهلل أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام 

يارسول اهلل، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر  :، فقيل لهالناس معه
  .أولئك العصاة:فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن أياسا صاموا فقال

 ويف حديث الثقة غري الدراورلدي عن جعفر عن أبيه عن جابر فخرج رسول اهلل عام الفتح يف رمضان 
ان الناس أبوا أن :تقووا بعدوكم على عدوكم، فقيل له:إىل مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال

  .يفطروا حني صمت، فدعا بقدح من ماء فشربه مث ساق احلديث

قيل له أخربكم أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف  
أخربيا الشيخان أبو يصر حممد بن احلسن بن أمحد بن :ني ومخسمائة قالالبغداي هبا سنة إحدى وسبع

عبد اهلل بن البنا وأبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن الفرج الدوري قال حدثنا أبو حممد احلسن بن علي 
بن حممد بن احلسن اجلوهري أخربيا أبو عمر حممد بن العباس بن حممد بن زكريا بن حيوية قراءة عليه 

حدثنا أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن سيف السجستاين حدثنا الربيع بن  .هو يسمع وأيا أمسع فأقر بهو
  .سليمان



سافريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه :أخربيا الثقة عن محيد عن أيس بن مالك قال:أخربيا الشافعي قال 
  .فطر على الصائموسلم فمنا الصائم ومنا املفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال امل

يارسول اهلل :أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي قال 
  .إن شئت فصم وإن شئت فأفطر :أصوم يف السفر وكان كثري الصيام فقال رسول اهلل

غريه  ما تقول يف صوم شهر رمضان والواجب:فقال قائل من أهل احلديث:قال الشافعي رمحه اهلل 
أحب صوم شهر رمضان يف السفر واملرض إن مل يكن جيهد املريض :والتطوع يف السفر واملرض، قلت

فما تقول يف قصر :ويزيد يف مرضه واملسافر فيخاف منه املرض، فلهما معا الرخصة فيه، قال
 قصرها يف السفر واخلوف رخصة يف الكتاب والسنة، وقصر يف:يف السفر المتامها، فقلت?.الصالة

  .السفر بال خوف رخصة يف السنة أختارها وللمسافر إمتامها

وإذا ضربتم يف األرض فليس   ::أما قصر الصالة فبني أن اهلل إمنا جعله رخصة لقول اهلل:فقال 
عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  فلما كان إمنا جعل هلم أن 

م إذا قصروا مسافرين مبا ذكرت من السنة أوىل أن يكون القصر رخصة، يقصروا خائفني مسافرين، فه
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن   ::ال حتما، أن يقصروا ألن قول اهلل

 ::يفتنكم الذين كفروا  رخصة بينة وظاهر اآلية يف الصوم أن الفطر يف املرض والسفر عزم لقول اهلل

لى سفر فعدة من أيام أخر  كيف مل تذهب إىل أن الفطر عزم، وأيه ال جيزي ومن كان مريضا أو ع 
ليس من الرب   :شهر رمضان، من صام مريضا أو مسافرا مع احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

الصيام يف السفر  ومع أن اآلخر من أمر رسول اهلل، ترك الصوم وأن عمر أمر رجال صام يف السفر أن 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان   :فحكيت له قلت يف قول اهلل:م، قاليقضي الصيا

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر  إهنا آية واحدة، وأن ليس من أهل العلم بالقرآن أحد خيالف يف 
  .أن اآلية الواحدة كالم واحد وأن الكالم الواحد ال ينزل جمتمعا
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فإذا صام :أجل، قلت:تان يف السورة مفترقتني ألن معىن اآلية معىن قطع الكالم، قالوإن يزلت اآلي  
رسول اهلل يف شهر رمضان وفرض شهر رمضان إمنا أيزل يف اآلية أليس قد علمنا أن اآلية بفطر املريض 

يعم، ولكن :ومل يبق شيء يعرض يف يفسك إال األحاديث، قال:بلى، فقلت له:واملسافر رخصة قال
فقلت له احلديث يبني أن رسول اهلل مل يفطر ملعىن يسخ :خر من أمر رسول اهلل، أليس الفطر، قالاأل

تقووا لعدوكم ويصوم :الصوم، وال اختيار الفطر على الصوم، أال ترى أيه يأمر الناس بالفطر، ويقول
مه بفطره كما مث خيرب بأهنم أو أن بعضهم أىب أن يفطر إذ صام فأفطر ليفطر من ختلف عن الفطر لصو

فما قوله :صنع عام احلديبية، فإيه أمر الناس أن ينحروا وحيلقوا فأبوا فايطلق وحنر وحلق ففعلوا، قال
قد أتى به جابر مفسرا فذكر أن رجال أجهده ى الصوم، فلما علم :ليس من الرب الصيام يف السفر، قلت

الرب أن يبلغ هذا رجل بنفسه يف فريضة ليس من الرب الصيام يف السفر، فاحتمل ليس من :النيب به، قال
صوم وال يافلة وقد أرخص اهلل له وهو صحيح أن يفطر فليس من الرب أن يبلغ هذا بنفسه وحيتمل ليس 

كعب روى حرفا :فكعب بن عاصم مل يقل هذا، قلت:من الرب املفروض الذي من خالفه أمث قال
وصفت، وكذلك يف أمر محزة بن عمر وإن واحدا وجابر ساق احلديث ويف صوم النيب داللة على ما 

  .شاء صام، وإن شاء أفطر

سافريا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمنا الصائم ومنا املفطر، فلم يعب الصائم :ويف قول أيس 
خياركم الذين إذا سافروا   :فقد روى سعيد أن النيب قال:على املفطر، وال ملفطر على الصائم، قال

وهذا مثل ما وصفت، خياركم الذين يقبلون الرخصة ال يدعوهنا رغبة :لصالة  قلتأفطروا وقصروا ا
فما أمر عمر رجال صام يف السفر أن يعيد، :عنها، إال أن قبول الرخصة حتم يأمث به من تركه، قال

ال أعرفه عنه وإن عرفته فاحلجة ثابتة مبا وصفت لك، وأصل ما يذهب إليه أن ما ثبت عن رسول :قلت
من أمر املسافر أن يقضي الصوم فمذهبه :احلجة الزمة للخلق به، وعلى اخللق اتباعه، وقلت لهاهلل ف

واهلل أعلم أيه رأى اآلية حتما بفطر املسافر واملريض، ومن رآها حتما قال املسافر منهي عن الصوم فإذا 
وغريها، أعادمها صامه كان صيامه منهيا عنه، فيعيده كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة 

فما قول ابن عباس يؤخذ باآلخر فاآلخر من أمر :فقد أبنا داللة السنة أن الآلية رخصة ال حتم، قال
أو من روى عن ابن عباس هذا رأيه، وجاء :روى أيه صام وأفطر، فقال ابن عباس:سول اهلل، فقلت

وجاء .حىت أفطر.ومن الفطر.طرغريه يف احلديث مبا مل يأت به من أن فطره كان المتناع من أمره بالف



غريه مبا وصفت يف محزة ابن عمرو وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله وال يسمع غريه 
 وال ميتنع من علم األمرين من أن يقول هبما معا 

 باب قتل األسارى واملفاداة هبم واملن عليهم  

الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب أخربيا عبد الوهاب :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
أسر أصحاب رسول اهلل رجال، من بين عقيل، وكايت ثقيف قد أسرت :عن عمران بن حصني قال

وقد :رجلني من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ففداه النيب بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف، قال
ربي ال حيضرين ذكر من فوقه يف اإلسناد أن خيال روي عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املق

للنيب صلى اهلل عليه وسلم أسرت مثامة بن أثال احلنفي فأيت به مشركا فربطه النيب صلى اهلل عليه وسلم 
  .إىل سارية من سواري املسجد ثالثا مث من عليه وهو مشرك فأسلم بعد

م من أهل املغازي أن رسول اهلل أسر النضر وأخربين عدد من أهل العلم من قريش وغريه:قال الشافعي 
  .بن احلرث العبدري يوم حبر وقتله بالبادية أو بني البادية واألثيل صربأ

وأخربين عدد من أهل العلم أن رسول اهلل أسر عقبة بن أيب :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
وداعة السهمي وغريمها، ففادامها بأربعة  معيط يوم بدر صربا، وأن رسول اهلل أسر سهيل بن عمرو وأبا

آالف أربعة آالف وفادى بعضهم بأقل وأن رسول اهلل أسر أبا عزة اجلمحي يوم بدر فمن عليه مث أسره 
  .يوم أحد فقتله صربا

فكان فيما وصفت من فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على أن لإلمام إذا :قال الشافعي 
 ركني  أسر رجال من املش
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أن يقتل أو أن مين عليه بال شيء أو أن يفادي مبال يأخذه منهم أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن   

يطلق له بعض أسرى املسلمني ال أن بعض هذا ياسخ لبعض وال خمالف له، إال من جهة إباحته وال يقال 
وحاكم حرام، فأما ما كان واسعا  لشيء من األحكام خمتلف مطلقا، إال ما قال حاكم حالل،

هو مباح وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما جيوز له كما يكون القائم :فيقال



خمالفا للقاعد واملاشي خمالفا للقائم وكل ذلك مباح، ال أن حتما على املاشي أن يقوم وال على القائم إن 
  .يقعد
  
 باب املاء من املاء  

أخربيا غري واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة، عن أبيه :لربيع أخربيا الشافعي قالحدثنا ا 
يا رسول إذا جامع أحديا فأكسل، فقال له النيب صلى اهلل :قلت:عن أيب أيوب، عن أيب بن كعب، قال

املاء من وهذا من أثبت إسناد :عليه وسلم  يغسل ما مس املرأة منه، وليتوضأ مث ليصل  قال الشافعي 
املاء، أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسب أن أبا موسى األشعري أتى عائشة أم املؤمنني 

ما هوما كنت :لقد شق علي اختالف أصحاب حممد يف أمر إين ألعظم أن أستقبلك به فقالت:فقال
إذا جاوز اخلتان :قالتالرجل يصيب أهله مث يكسل وال ينزل ف:سائالا عنه أمك، فسلين عنه، فقال هلا

اخلتان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى ال أسأل عن هذا أحد بعدك أبدا حدثنا الربيع أخربيا الشافعي 
أخربين إبراهيم بن حممد عن حممد بن حيىي بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أيب بن :قال

ذلك أي قبل أن ميوت قال ليس على من مل ينزل غسل مث يزع عن :كعب أيه كان يقول
وإمنا بدأت حبديث أيب يف قوله املاء من املاء ويزوعه أن فيه داللة على أيه مسع املاء من املاء عن :الشافعي

النيب ومل يسمع خالفه فقال به، مث ال أحسبه تركه إال أليه ثبت له أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
س عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أيب قال بعده ما يسخه أخربيا الثقة عن يوي

كان املاء من املاء يف أول اإلسالم مث ترك ذلك بعد :بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال
  .وأمر بالغسل إذا مس اخلتان اخلتان

قاء أخربيا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن إلت 
قال النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا التقى اخلتايان أو مس اخلتان اخلتان فقد :اخلتايني، فقالت عائشة

حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن :وجب الغسل أخربيا إمساعيل بن إبراهيم قال
ألزق اخلتان باخلتان فقد  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قعد بني الشعب األربع مث:عائشة قالت

  .وجب الغسل



أخربيا الثقة عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أوعن حيمى بن سعيد عن القاسم عن  
إذا التقى اخلتايان فقد وجب الغسل فعلته أيا ورسول اهلل فاغتسلنا، وحديث املاء من املاء :عائشة قالت

كيت فيجب الغسل من املاء وجيب إذا غيب الرجل ذكره يف فرج ثابت اإلسناد وهو عنديا منسوخ مبا ح
  .املرأة حىت يواري حشفته

  
 باب اخلالف يف أن الغسل ال جيب إال خبروج املاء  

ال :فخالفنا بعض أصحاب احلديث يف أهل ياحيتنا وغريهم فقالوا:قال الشافعي:حدثنا الربيع قال 
الغسل حىت يأيت منه املاء الدافق واحتج فيه حبديث أيب بن جيب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء 

أما قول عائشة فعلته أيا ورسول اهلل فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما :كعب وغريه، مما يوافقه وقال
  .بالغسل ومل تقل أن النيب عليه السالم قال عليه الغسل
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 تقول إذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل، وتقول قفلت له األغلب أن عائشة ال:قال الشافعي  

فعلته أيا ورسول اهلل فاغتسلنا إال خرب عن رسول اهلل بوجوب الغسل منه، قال فيحتمل أن تكون ملا 
رأت النيب صلى اهلل عليه وسلم اغتسل اغتسلت، ورأته واجبا ومل تسمع من النيب صلى اهلل عليه وسلم 

األغلب أيه خرب عنه، :يس هذا خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلتفل:يعم، قال:إجيابه، فقلت
فإن أيب  :وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل احلديث وهو ال تقوم به احلجة فقلت له:قال

بن كعب قد رجع عن قوله املاء من املاء بعد قوله به عمرا من عمره، وهو يشبه أن ال يكون رجع إال 
ما :إن هذا ألقوى فيه من غريه وما هو بالبني وقلت له:النيب صلى اهلل عليه وسلم قال خبرب يثبت عن

فمن جهة غري احلديث، فقلت يعم، قال اهلل جل :أعلم عنديا من جهة احلديث شيئا أكرب من هذا، قال
 ال تقربوا الصالة وأيتم سكارى  حىت  تغتسلوا  فكان الذي يعرفه من خوطب باجلنابة من  :ثناؤه

العرب أهنا اجلماع دون اإليزال ومل ختتلف العامة أن الزيا الذي جيب به احلد اجلماع حملون اإليزال وإن 
غابت حشفته يف فرج امرأة وجب عليه احلد وكان الذي يشبه أن احلد ال جيب إال على من أجنب من 



يقول إذا صار إىل  قد حيتمل أن يقال حديث أيب إذا جامع أحديا فأكسل أن ينزل أن:حرام وقلت له
أفتقول :اجلماع ومل يغيب حشفته فأكسل فال يكون حديث الغسل إذا التقى اخلتايان خمالفا له، قال

إن األغلب أيه إذا بلغ أن يلتقي اخلتايان ومل ينزل وكذلك واهلل أعلم األغلب من قول :فقلت.هبذا
اب الغسل ألهنا توجب الغسل إذا التقى فعلته أيا والنيب صلى اهلل عليه وسلم فاغتسلنا على إجي :عائشة

فيقال :إذا صار اخلتان حذو اخلتان وإن مل يتماسا، قال:فماذا التقاء اخلتايني، قلت:اخلتايان، قال
أليس إمنا يعين إذا توافقا فصار أحدمها .التقى الفارسان:يعم، أرأيت إذا قيل:قلت ?إلتقاء:هلذا

رجلني وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدمها بدن وجاه اآلخر أو اختلف دواهبما فصار أحد ال
إذا متاسا التقيا أليه أقرب اللقاء وبعض اللقاء :بلى، قلت ويقال:صاحبه قد خلف الفارس الفارس قال

وهذا كله صحيح جائز يف لسان العرب، فإمنا يراد به أن :إن الناس ليقولويه، قلت:أقرب من بعض قال
ري اخلتان الذي خلف احلشفة حذو ختان املرأة وإمنا جيهل هذا من جهل تغيب احلشفة يف الفرج حىت يص

  .لسان العرب
  
 باب التيمم  

يزلت آية التيمم يف غزوة بين املصطلق، احنل عقد :قال الشافعي رضي اهلل عنه:حدثنا الربيع قال 
اء وليس معهم ماء لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليسوا على م

  .فأيزل اهلل آية التيمم أخربيا بذلك عدد من أهل العلم باملغازي وغريهم

كنا مع :أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت:أخربيا الشافعي قال 
يه وسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره فايقطع عقد يل فأقام رسول اهلل صلى اهلل عل

  .على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم

أخربيا سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبيه أن عمار بن :أخربيا الشافعي قال 
  .فتيممنا مع رسول اهلل إىل املناكب:ياسر قال

  .حني يزلت آية التيمموال أعلم بنص خرب كيف تيمم النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال الشافعي 

كنا مع النيب  :أخربيا الثقة معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أبيه عن عمار بن ياسر قال 
  .صلى اهلل عليه وسلم يف سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املناكب



ار إىل املناكب إال بأمر النيب عليه السالم مع فلو كان ال جيوز أن يكون تيمم عم :قال الشافعي 
التنزيل كان منسوخا ألن عمارا أخرب أن هذا أول تيمم كان حني يزلت آية التيمم فكل تيمم كان للنيب 

  .صلى اهلل عليه وسلم بعده خمالفة فهو ياسخ له

رمحن بن معاوية، عن أخربيا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا إبراهم بن حممد عن أيب احلويرث عبد ال 
مررت بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول فمسح جبدار مث ميم وجهه  .األعرج، عن ابن الصمة، قال

  .وذراعيه 

وابن الصمة وبنو الصمة، معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء يف اإلسالم ومكان منه :قال الشافعي  
 واألعرج  
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و كان حديث ابن الصمة، خمالفا حديث عماربن ياسر، غري بني أيه يسخه كان وأبو احلويرث ثقة ول  

حديث ابن الصمة أوالمها أن يؤخذ به، ألن اهلل جل ثناؤه أمر يف الوضوء بغسل الوجه واليدين إىل 
املرفقني ومسح الرأس والرجلني، مث ذكر التيمم فعفا جل ثناؤه عن الرأس والرجلني وأمر بأن تيمم الوجه 

ليدين، وكان اسم اليدين يقع على الكفني والذراعني وعلى الذراعني واملرفقني فلم يكن معىن أوىل أن وا
يؤخذ به مما فرض اهلل يف الوضوء من غسل الذراعني واملرفقني ألن التيمم بدل من الوضوء والبدل إمنا 

  .يؤتى به على ما يؤتى به يف املبدل عنه

فال  :النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره أن ييمم وجهه وكفيه قالوروي عن عمار أن :قال الشافعي  
جيوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النيب عند يزول االية إىل املناكب إن كان عن أمر النيب إال أيه 

منسوخ عنده إذ روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفني أو يكون مل يرو عنه 
مما واحدا، فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة اليت مل ختتلف أثبت فإذا مل ختتلف فأوىل إال تي

أن يؤخذ هبا ألهنا أوفق لكتاب اهلل من الروايتني اللتني رويتا خمتلفتني أو يكون إمنا مسع آية التيمم عند 
الن ذلك ال يضرهم كما ال حضور الصالة فتيمموا واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم البد

يضرهم لو فعلوه يف الوضوء فلما صاروا إىل مسألة النيب أخربهم أيه جيزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا 



وإمنا منعنا أن  :أوىل املعاين عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار مبا وصفت من الدالئل قال
ت اخلرب عن رسول اهلل، أيه مسح وجهه وذراعيه وأن يأخذ برواية عمار يف أن تيمم الوجه والكفني، ثبو

  .هذا التيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إمنا يكون مثله
  
 باب صالة اإلمام جالسا ومن خلفه قياما  

إذا مل يقدر اإلمام على القيام فصلى بالناس جالسا صلى الناس :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
إذا قدروا على القيام قياما كما يصلي هو قائما ويصلي من خلفه إذا مل يقدروا على القيام جلوسا  وراءه

  .فيصلي كل فرضه، وقد روي عن النيب عليه السالم فيما قلت شيء منسوخ وياسخ

أخربيا مالك، عن ابن شهاب، عن أيس بن مالك، أن رسول اهلل ركب :أخربيا الربيع أخربيا الشافعي 
فصرع فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما ايصرف فرسا 

  .إمنا جعل االمام ليؤمت به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون  :قال

 عليه وهذا ثابت عن رسول اهلل منسوخ بسنته وذلك أن أيسا روى أن النيب صلى اهلل:قال الشافعي 
وسلم صلى جالسا من سقطه من فرس يف مرضه وعائشة تروي ذلك وأبو هريرة يوافق روايتهما وأمر 

من خلفه يف هذه العلة باجللوس إذا صلى جالسا، مث تروي عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مرضه 
 لقي اهلل تعاىل وهذا الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما، قال وهي آخر صالة صالها بالناس حىت

  .ال يكون إال ياسخا

أخربيا الثقة حيىي بن حسان أخربيا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهلل  
كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النيب خفة فجاء فقعد إىل جايب أيب بكر فأم رسول اهلل 

  .ر الناس وهو قائم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بك

  .وذكر إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب يف مثل معناه 

أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن ابن أيب مليكة عن عبيد عن عمريعن النيب مثل معناه  
  .ال خيالفه

عليه وسلم الذي ويف حديث أصحابنا مثل ما يف هذا وأن ذلك يف مرض النيب صلى اهلل :قال الشافعي 
مات فيه فنحن مل خنالف األحاديث األوىل إال مبا جيب علينا من أن يصري إىل الناسخ األوىل كايت حقا 



يف وقتها، مث يسخت فكان احلق فيما يسخها وهكذا كل منسوخ يكون احلق ما مل ينسخ فإذا يسخ 
ب إىل احلديث وذلك أن كان احلق يف ياسخه، وقد روي يف هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذه

عبد الوهاب أخربيا عن حيىي بن سعيد عن أيب الزبري عن جابر أهنم خرجوا يشيعويه وهو مريض فصلى 
  .جالسا وصلوا خلفه جلوسا

أخربيا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد أن أسيد بن حضري فعل :أخربيا الشافعي:أخربيا الربيع قال 
  .ذلك
   
 

 2664 :صفحة 
 
وهذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول اهلل ال يعلم خالفه عن رسول اهلل :فعيقال الشا  

فيقول مبا علم مث ال يكون يف قوله مبا علم وروى حجة على أحد علم أن رسول اهلل قال قوال أو عمل 
وأمر عمال ينسخ العمل الذي قال به غريه وعلمه كما مل يكن يف رواية من روى أن النيب صلى جالسا 

باجللوس وصلى جابر بن عبد اهلل وأسيد بن احلضري وأمرمها باجللوس وجلوس من خلفهما حجة على 
من علم عن رسول اهلل شيئا ينسخه ويف هذا دليل على أن علم اخلاصة يوجد عند بعض ويعزب عن 

يف معناه بعض وأيه ليس كعلم العامة الذي ال يسع جهله وهلذا أشباه كثرية ويف هذا د ليل على ما 
  .منها
  
 باب صوم يوم عاشوراء  

أخربيا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
أخربيا :كان رسول اهلل يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه حدثنا الربيع قال :عائشة قالت

كان يوم عاشوراء  :عن عائشة أهنا قالت أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه:قال:الشافعي
يوما تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان النيب يصومه يف اجلاهلية فلما قدم النيب صامه وأمر بصيامه فلما 

  .فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه 



مسعت معاوية بن أيب سفيان يوم  :أخربيا سفيان عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف قال 
أين  :عاشوراء وهو على املنرب، منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أخرج قصة من شعر يقول

إمنا  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول ?علماؤكم يا أهل املدية
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول يف مثل مسعت رسول  :هلكت بنو إسرائيل حني اختذها يساؤهم مث قال

  .إين صائم فمن شاء منكم فليصم  :هذا اليوم

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن أيه مسع معاوية عام حج :أخربيا الشافعي قال 
هذا يوم  :مسعت رسول اهلل يقول هلذا اليوم ?يا أهل املدينة، أين علماؤكم :وهو على املنرب يقول

  .عاشوراء ومل يكتب اهلل عليكم صيامه، وأيا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر

ذكر عند رسول اهلل يوم  :أخربيا الثقة حيىي بن حسان عن الليث بن سعد عن يافع عن ابن عمر قال 
كان يوما يصومه أهل اجلاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه  :عاشوراء فقال النيب

  .فليدعه

ما علمت رسول اهلل  :مسعت ابن عباس يقول :أخربيا سفيان أيه مسع عبيد اهلل بن أيب يزيد يقول 
  .صام يوما يتحرى صيامه فضله على األيام إال هذا اليوم، يعين يوم عاشوراء

وليس من يه األحاديث شيء خمتلف عنديا واهلل أعلم إال شيئا ذكره يف حديث عائشة :قال الشافعي 
وهو مما وصفت من األحاديث اليت يأيت هبا احملدث ببعض دون بعض، فحديث ابن أيب ذئب عن عائشة 

  .كان رسول اهلل يصوم يوم عاشوراء ويأمريا بصيامه لو ايفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا

زل رمضان وذكر مالك عن هشام عن أبيه، عن عائشة أن النيب صامه يف اجلاهلية، وأمر بصيامه فلما ي 
  .كان الفريضة وترك عاشوراء

ال حيتمل قول عائشة ترك عاشوراء معىن يصح إال ترك إجياب صومه إذ علمنا أن كتاب :قال الشافعي 
اهلل بني هلم أن شهر رمضان املفروض صومه وأبان هلم ذلك رسول اهلل وترك إجياب صومه وهو أوىل 

ول اهلل أن اهلل مل يكتب صوم يوم عاشوراء على األمور عنديا ألن حديث ابن عمر ومعاوية عن رس
الناس ولعل عائشة إن كايت ذهبت إىل أيه كان واجبا مث يسخ قالته أليه حيتمل أن تكون رأت النيب ملا 

صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا مث يسخه ترك أمره فمن شاء أن يدع صومه وال أحسبها ذهبت إىل 
ول ألن األول هو موافق القرآن، إن اهلل فرض الصوم فأبان أيه شهر هذا وال ذهبت إال إىل املذهب األ



رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم على مثل معىن القرآن بأن ال فرض 
ما علمت رسول اهلل صام يوما يتحرى فضله على  :يف الصوم إال رمضان، وكذلك قول ابن عباس

  .يعين يوم عاشوراء كأيه يذهب يتحرى فضله يف التطوع بصومهاأليام إال هذا اليوم، 
  
 باب الطهارة باملاء  

وأيزلنا من السماء ماء طهورا    :قال اهلل تعاىل :رضي اهلل عنه:قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
  .فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  فدل على أن الطهارة باملاء كله  :وقال يف الطهارة

   
 

 2665 :صفحة 
 
حدثنا الثقة عن ابن أيب ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد اهلل :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي  

 :بن عبد الرمحن العدوي عن أيب سعيد اخلدري أن رجال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

  . ينجسه شيء إن املاء ال :إن بئر بضاعة يطرح فيه الكالب واحليض فقال النيب

أخريا الثقة من أصحابنا عن الوليد مبن كثري عن حممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن  
  .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا  :عمر عن أبيه، قال

أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن  
ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه ، وبه عن أيب الزياد عن األعرج عن  :عليه وسلم قال

إذا ولغ الكلب يف إياء أحدكم فليغسله سبع  :أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
  .مرات

لك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب مبثله إال أخربيا ما:حدثنا الربيع أخربيا الشافعي 
  .أن مالكا جعل مكان ولغ شرب

إذا  :أخربيا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
  .ولغ الكلب يف إياء أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن أو إحداهن بالتراب 



فبهذه األحاديث كلها يأخذ وليس منها واحد خيالف عنديا واحدا أما حديث بئر بضاعة :يقال الشافع 
فإن بئر بضاعة كثرية املاء واسعة كان يطرح فيها من األجناس ما ال يغري هلا لويا وال طعما وال يظهر له 

ذا فقال يتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها ك :فيها ريح فقيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
واهلل أعلم جميبا املاء ال ينجسه شيء وكان جوابه حمتمال كل ماء وإن قل، وبينا أيه من املاء  :النيب

مثلها إذا كان جميبا عليها، فلما روى أبو هريرة عن النيب أن يغسل اإلياء من ولوغ الكلب سبعا دل على 
مثلها وأكثر منها وال يدل حديث بئر أن جواب رسول اهلل يف بئر بضاعة عليها، وكان العلم أيه على 

بضاعة وحده على أن ما دوهنا من املاء ال ينجس وكايت آيية الناس صغارا، إمنا هي صحون وصحاف 
وخماضب احلجارة وما أشبه ذلك مما حيلب فيه ويشرب ويتوضأ وكبري اييتهم ما حيلب ويشرب فيه 

إياء أحدكم فليغسله سبع مرات دليل على أن إذا ولغ الكلب يف  :فكان يف حديث أيب هريرة عن النيب
قدر ماء اإلياء ينجس مبخالطة النجاسة وإن مل تغري له طعما وال رحيا وال لويا ومل يكن فيه بيان أن ما 
جياوزه وإن مل يبلغ قدرماء بئر بضاعة ال ينجس فكان البيان الذي قامت به احلجة على من علمه يف 

ينجس من املاء الذي مل يتغري عن حاله وايقطع به الشك يف حديث الفرق بني ما ينجس وبني ما ال 
  .إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا :الوليد بن كثري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، قال

أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد ال حيضرين :قال:اخربيا الشافعي :حدثنا الربيع قال 
ذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا  ويف احلديث بقالل هجر قال ابن جريج إ  :ذكره أن رسول اهلل قال

  .وقد رأيت قالل هجر فالقلة تسع قربتني أو قربتني وشيئا

وقرب احلجاز قدميا وحديثا كبار لعز املاء هبا فإذا كان املاء مخس قرب كبار مل حيمل :قال الشافعي 
 جنسا  
 

 2666 :صفحة 
 
إذ كان املاء قلتني مل حيمل جنسا داللتان، احدامها أن ما بلغ  :ر ويف قول النيبوذلك قلتان بقالل هج  

قلتني فأكثر مل حيمل جنسا ألن القلتني إذا مل تنجسا مل ينجس أكثر منهما وهذا يوافق مجلة حديث بئر 
ا مل حيمل إذا كان املاء كذ :بضاعة، والداللة الثايية أيه إذ كان أقل من قلتني محل النجاسة ألن قوله



النجاسة، دليل على أيه إذا مل يكن كذا محل النجاسة وما دون القلتني موافق مجلة حديث أيب هريرة أن 
يغسل اإلياء من شرب الكلب فيه وآيية القوم أو أكثرآيية الناس اليوم صغار ال تسع بعض قربة فأما 

سل فيه فال داللة فيه على شيء ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغت :حديث موسى بن أيب عثمان
خيالف حديث بئر بضاعة وال إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا وال إذا ولغ الكلب يف إياء أحدكم 

فليغسله سبع مرات أليه إن كان يعين به املاء الدائم الذي حيمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثري 
ت السنة يف حديث الوليد بن كثري وحديث بئر بضاعة وأيب هريرة وإن كان يعين به كل ماء دائم دل

على أيه إمنا هنى عن البول يف كل ماء دائم يشبه أن يكون على االختيار ال على أن البول ينجسه كما 
ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظل واملواضع اليت يأوي إليها الناس ملا يتأذى به الناس من 

وال أن التغوط حمرم ولكن من رأى رجال يبول يف ماء ياقع قذر الشرب منه  ذلك ال أن األرض ممنوعة
فإن جعلت حديث موسى بن أيب عثمان يضاد حديث بئر بضاعة وحديث  :والوضوء به فإن قال قائل

فعليك حجة أخرى مع احلجة مبا  :الوليد بن كثري وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل
ماء البحر ماء  :أرأيت رجال بال يف البحر فإن قال ال قيل :قيل ?يوما ه :وصفت فإيه قال

يعم، دخل  :فهي ماء دائم وإن قال :فإن قال ال، قيل ?أفتنجس املصايع الكبار :دائم وقيل له
وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة، مع خالفه السنة، وإن قال ال  :عليه ماء البحر، فإن قال

إذا بلغ املاء ما شئت مل ينجس، فإن حددته بأقل ما خيرج من النجاسة قيل  :هذا كثري قيل له فقل
فيعقل أبدا أن يكون ما أن ختالطهما جناسة  :فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس قيل :لك

واحدة ال تغري منهما شيئا ينجس أحدمها وال ينجس اآلخر إال خبرب الزم تعبد العباد باتباعه وذلك ال 
ال خبرب عن النيب واخلرب عن النيب مبا وصفت من أن ينجس ما دون مخس قرب وال ينجس مخس يكون إ

قرب فما فوقه، فأما شيء سوى ماروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فال يقبل فيه أن ينجس ماء وال 
ء أو لويه أو ينجس آخر ومها مل يتغريا إال أن جيمع الناس فال خيتلفون فنتبع إمجاعهم واذا تغريطعم املا

رحيه مبحرم خيالطه مل يطهر املاء أبدا، حىت ينزح أو يصب عليه ماء كثريحىت يذهب منه طعم احملرم ولويه 
ورحيه فإذا ذهب فعاد وحباله اليت جعله اهلل هبا طهورا ذهبت جناسته وما قلت من أيه إذا تغري طعم املاء 

عليه وسلم من وجه ال يثبت مثله أهل احلديث  أو رحيه أو لويه كان جنسا، يروى عن النيب صلى اهلل
وهو قول العامة، ال أعلم بينهم فيه اختالفا ومعقول أن احلرام إذا كان جزأ يف املاء ال يتميز منه كان املاء 



جنسا وذلك أن احلرام إذا ماس اجلسد فعليه حمسمله فإذا كان جيب عليه غسله بوجوده يف اجلسد مل جيزأ 
املاء فيكون املاء طهورا واحلرام قائم موجود فيه وكل ما وصفت يف املاء الدائم  أن يكون موجودا يف

  .وهو الراكد فأما اجلاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فاآليت بعدما مل ختالطه النجاسة فهوال ينجس
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نجس إمنا ينجس باحملرم فأما وإذا تغري طعم املاء أو رحيه أو لويه أو مجيع ذلك بال جناسة خالطته مل ي  

غري احملرم فال ينجس به وما وصفت من هذا يف كل ما مل يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب 
على جناسة يريد إزالتها فحكمه غري ما وصفت استدالال بالسنة وما مل أعلم فيه خمالفا، وإذا أصابت 

ت باملاء طهر وإن كان ما صب عليها من املاء الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها املاء ثالثا ودلك
قليال فال ينجس املاء مبماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب أليه لو جنس مبماستها هبذه احلال مل 

يطهر وكان إذا اغتسل الغسلة األوىل جنس املاء مث كان يف املاء الثاين مياس ماء جنسا فينجس واملاء الثالث 
فينجس ولكنها تطهرمبا وصفت وال جيوز يف املاء غري ما قلت ألن املاء يزيل اإلجناس حىت  مياس ماء جنسا

يطهر منها ما مسه وال جنده ينجس إال يف احلال اليت أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن املاء ينجس 
إذا ولغ الكلب يف  :فيها والداللة عن رسول اهلل خبالف حكم املاء املغسول به النجاسة أن النيب قال

إياء أحدكم فليغسله سبع مرات وهو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء ويف أن النيب  أمر بدم احليضة يقرص 
قد مسعت قولك يف املاء فلو  :باملاء مث يغسل  وهو يقرص مباء قليل وينضح، فقال بعض من قال

اس كان قوال ال يستطيع أحد ال ينجس املاء حبال للقياس على ما وصفت أن املاء يزيل اإلجن :قلت
إين زعمته بالعرض من قول رسول  :رده ولكن زعمت أن املاء الين يطهر به ينجس بعضه فقلت له

ال يبولن  :اهلل الذي ليس ألحد فيه إال طاعة اهلل بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أيب عثمان
لناس فيما علمته على خالف ما أحدكم يف املاء مث يغتسل فيه فأدخلت عليه ما وصفت من إمجاع ا

  .ذهب إليه منه ومن ماء املصايع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة
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ما علمتكم اتبعتم يف املاء سنة وال إمجاعا وال قياسا،  :قلت له:قال الشافعي:حدثنا الربيع قال  

قلتم ملكان قد أحسن التخاطؤ مث ذكرت فيه ما  :ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل ختاطأ فقال
أليست تثبت  :ال، وقلت :أيف أحد مع النيب حجة فقال :احلجج مبا ذكرت من السنة وقلت له

أما حديث الوليد بن كثري وحديث ولوغ الكلب يف املاء وحديث  :األحاديث اليت وصفت فقال
لقد  :بشهرته وأيه معروف فقلت لهموسى بن أيب عثمان فتثبت بإسنادها وحديث بئر بضاعة فيثبت 

أذكر  :قلت ?وما هو :خالفتها كلها وقلت قوال اخترعته خمالفا لألخبار خارجا من القياس فقال
القدر الذي إذا بلغه املاء الراكد مل ينجس وإذا يقص منه املاء الراكد جنس قال الذي حرك أدياه مل 

ال ولكن معقول أيه  :فقياسا، قال :ال، قلت :قال ?أقلت هذا خرب :يضطرب أقصاه فقلت
إن قلت أيه ينجس  :أرأيت إن حركته الريح فاختلط، قال :خيتلط بتحريك اآلدميني وال خيتلط قلت

أرأيت رجال من البحر تضطرب أمواجها فتأيت من أقصاها إىل أن  :إذا اختلط ما تقول، قلت أقول
أفتنجس تلك الرجل من البحر  :تيعم، فقل :قال ?تفيض على الساحل إذا هاجت الريح أختتلط

فمن كلفك قوال خيالف السنة والقياس ويتفاحش  :ال، ولو قلت تنجس تفاحش علي، قلت :قال
أجيوز يف القياس أن يكون  :فإن قلت ذلك قلت فيقال لك :عليك فال تقوم منه على شيء أبدا قال

ال،  :إن كان أقل منه بقدح قالما أن خالطتهما جناسة مل تغري شيئا ال ينجس أحدمها وينجس األخر 
وال جيوز إال أن ال ينجس شيء من املاء إال بأن يتغري حبرام خالطه أليه يزيد اإلجناس أو ينجس  :قلت

 :ما يستقيم يف القياس إال هذا ولكن ال قياس مع خالف خرب الزم قلت :كله بكل ما خالطه، قال

زعمت أن فأرة لو وقعت يف بئر فماتت يزح منها فقد خالفت اخلرب الالزم ومل تقل معقوال ومل تقس و
عشرون أو ثالثون دلوا مث طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثالثون دلوا يف بئر أخرى مل 

ينزح منها إال عشرون أو ثالثون دلوا وإن كايت ميتة أكرب من ذلك يزح منها أربعون أو ستون دلوا 
ري بطعم حرام وال لويه وال رحيه أن ينجس بعض املاء عون بعض، فمن وقت لك هذا يف املاء الذي مل يتغ

أفرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج  :بل ينجس كله قلت :أينجس بعضه أم ينجس كله، قال
ليس هذا بقياس ولكنا  :بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه، أتقول هذا يف مسن ذائب أو غريه، قال



أفتخالف ما جاء عن رسول اهلل إىل قول  :س رمحة اهلل عليهما، قلتاتبعنا فيه األثر عن علي وابن عبا
إذا  :فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس، زعمت أن عليا قال :ال، قلت :غريه قال

وقعت الفأرة يف بئر يزح منها سبعة أو مخسة دالء، وزعمت أهنا ال تطهر إال بعشرين أو ثالثني، 
من زجني وقع فيها وأيت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وزعمت أن ابن عباس يزح زمزم 

فلعل البئر تغريت بدم، قلت فنحن يقول إذا تغريت بدم مل تطهر أبدا حىت ال يوجد فيها طعم دم  :قال
وال لويه وال رحيه، وهذا ال يكون يف زمزم وال فيما هو أكثر ماء منها وأوسع حىت ينزح، فليس لك يف 

عن علي وابن عباس غري ثابت وقد خالفتهما لو كان ثابتا، وزعمت لو أن رجال كان  هذا شيء وهذا
جنبا فدخل يف بئر ينوي الغسل من اجلنابة، جنس البئر ومل يطهر مث هكذا إن دخل ثايية مث يطهر الثالثة 

قد ازداد يف فإذا كان ينجس أوال مث ينجس ثاييا وكان جنسا قبل دخوله أوال ومل يطهر به وال ثايية أليس 
قولك جناسة فإيه كان جنسا باجلنابة مث ازداد جناسة مبماسة املاء النجس فكيف يطهر بالثالثة ومل يطهر 

  .إن من أصحابنا من قال ال يطهر أبدا :قال ?بالثايية قبلها وال باألوىل قبل الثايية

كلفك  فمن :يتفاحش ويتفاحش وخيرج من أقاويل الناس قلت :وذلك يلزمك قال :قلت 
وزعمت أيك إن أدخلت يدك يف بئرتنوي هبا  :وقلت له ?خالف السنة وما خيرج من أقاويل الناس

أن توضئها جنست البئر كلها أليه ماء توضىء به، وال تطهرحىت تنزح كلها وإذا سقطت فيها ميتة 
جس كلها فال طهرت بعشرين دلوا أو ثالثني دلوا فزعمت أن البئر بدخول اليد اليت ال جناسة فيها تن

 تطهر أبدا وأهنا تطهر من امليتة بعشرين دلوا أو ثالثني، هل رأيت  
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وزعمت أيه إن أدخل يده وال ينوي  ?أحد قط زعم أن يد مسلم تنجس أكثر مما تنجسه امليتة  

و ينويه وضوءا طهرت يده للوضوء ومل تنجس البئر، أو رأيت أن لوألقي فيها جيفة ال ينوي تنجيسها أ
 :يعم النجاسة كلها سواء وييته ال تصنع يف املاء شيئا، قلت :قال ?أو ال ينوي شيئا، أذلك سواء

إين  .فلم زعمت أن ييته يف الوضوء تنجس املاء :يعم قلت :وما خالطه إما طاهر وإما جنس، قال
د مسعت أبا يوسف لق :ألحسبكم لو قال هذا غريكم لبلغتم به إىل أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال



وأقام عليه وهو يقول هذا فيه،  :يقول قول احلجازيني يف املاء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ، قلت
قال قد رجع أبو يوسف فيه إىل قولكم حنوا من شهرين مث رجع عن قولكم قلت وما زاد رجوعه إىل 

تقوم عليه به احلجة من أن يقيم على قولنا قوة وال وهنه رجوعه عنه وما فيه معىن إال أيك تروي عنه ما 
زعمت أن رجال إن وضأ وجهه ويديه لصالة وال جناسة على وجهه  :قوله وهو يراه خطأ، قلت له

وال يديه يف طست يظيف فإن أصاب املاء يف ذلك الطست ثوبه مل ينجسه وإن صب على األرض مل 
كلها ومل تطهر أبدا إال بأن ينزح  ينجسها ويصلي عليها رطبة كما هي مث إن صب يف بئر جنس البئر

ماؤها كله ولو أن قعر املاء الذي وضأ به وجهه ويديه كان يف إياء فوقعت فيه ميتة جنسته وإن مس ثوبا 
جنسه ووجب غسله وإن صب على األرض مل يصل عليها رطبة وإن صب يف بئر طهرت البئر بأن ينزح 

ما  :اء الطاهر أكثر جناسة من املاء النجس، قال فقالمنها عشرون دلوا أو ثالثون دلوا، أزعمت أن امل
أفترجع إىل احلسن فما علمته رجع إليه وال غريه، ممن ترأس منهم بل  :أحسن قولكم يف املاء، قلت

إذا وقعت فأرة يف بئر مل تطهر أبدا إال بأن حيضر حتتها  :علمت من ازداد من قولنا يف املاء بعدا فقال
وينقل طينها وينزع بناؤها ويقل مرات وهكذا ينبغي ملن قال قوهلم هذا ويف هذا بئر فيفرغ ماؤها فيها 

وقول أهل العلم ما ال جيهله عامل وقد خالفنا بعض أهل ياحيتنا فذهب إىل بعض  .من خالف السنة
ال يغسل اإلياء من الكلب سبعا،  :قوهلم يف املاء واحلجة عليه احلجة عليهم، وخالفنا بعض الناس فقال

حلجة عليه بثبوت اخلرب عن رسول اهلل، ووافقنا بعض أهل ياحيتنا يف غسل اإلياء إذا ولغ الكلب فيه فا
إن ولغ الكلب بالبادية يف اللنب شرب اللنب وأكل وغسل اإلياء ألن  :وأن يهراق املاء مث عاد فقال

رأيت إذا زعم أن الكالب مل تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عما وصفنا من قول غريه، أ
الكلب يلغ يف اللنب فينجس اإلياء مبماسة اللنب الذي ماسه لسان الكلب حىت يغسل فكيف ال ينجس 

ال ينجس اللنب فكيف ينجس اإلياء مبماسة  :فإن قال .اللنب وإذا جنس اللنب فكيف يؤكل أو يشرب
ربه أهنا إذا كايت بالبادية ال اللنب واللنب غري جنس، أو رأيت قوله ما زالت الكالب بالبادية فمن أخ

أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية  .تنجس وإذا كايت بالقرية جنست أترى أن البادية تطهرها
أكثر من الكالب بالبادية وأقدم منها أو يف مثل قدمها أو أحرى أن ال ميتنع منها، أفرأيت إذا وقعت فأرة 

فإن قال ال ينجسه يف  :قال ?أو ماء قليل، أينجسه أو وزغ أو بعض دواب البيوت يف مسن أو لنب
القرية أليه ال ميتنع أن ميوت يف بعض آييتهم وينجسه يف البادية فقد سوى بني قوليه وزاد يف اخلطأ وإن 



فكيف مل يقل هذا يف الكلب يف البادية وأهل البادية يضبطون أوعيتهم من  :ينجسه قيل :قال
القرية من الفأرة وغريها ألهنم يوكئون على ألباهنم القرب ويقل حبسه الكالب ضبطا ال يقدر عليه أهل 

عندهم أليه ال يبقى هلم وال يبقويه أليه مما ال يدخر ويكفئون عليه اآليية ويزجرون الكالب عن مواضعه 
ويضربوهنا فتنزجر وال يستطاع شيء من هذا يف الفأرة وال دواب البيوت حبال وأهل البيوت يدخرون 

 :وأطعمتهم للسنة وأكثر فكيف قال هذا يف أهل البادية دون أهل القرية وكيف جاز ملن قال إدامهم

ما أحكم أن يعيب أحدا خبالفه احلديث عن النيب عيبا جياوز فيه القدر والذي عابه مل يعد أن رد األخبار 
وها حتتملها أو ومل يدع من قبوهلا ما يكترث به على قائله أو آخر استتر من رد األخبار ووجهها وج

تشبه هبا فعبنا مذهبهم وعابه مث شركهم يف بعض أمورهم فرد هذا من اإلخبار بال وجه حتتمله وزاد أن 
  .ادعى اإلخبار وهو خيالفها ويف رد من ترك أسوأ السر والعاليية ما ال يشكل على من مسعه

  
 باب الساعات اليت تكره فيها الصالة  
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أخربيا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن  :أخربيا الشافعي يقال:لربيع قالحدثنا ا  

أيب هريرة أن رسول اهلل هنى عن الصالة بعد العصرحىت تغرب الشمس وعن الصالة بعد الصبح حىت 
أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن النيب  :أخربيا الشافعي قال:أخربيا الربيع قال.تطلع الشمس 

  .ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وال عند غروهبا  :صلى اهلل عليه وسلم قال

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصناحبي أن :أخربيا الربيع أخربيا الشافعي قال 
إذا إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارهنا ف  :رسول اهلل قال

وروي عن  .غربت فارقها  وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة يف تلك الساعات
إسحاق بن عبد اهلل عن سعيد أيب سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن 

  .الصالة يصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة



سيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يام عن الصبح فصالها أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن امل 
أقم   :من يسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهلل عز وجل يقول :بعد أن طلعت الشمس مث قال

  .الصالة لذكري  

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن يافع بن جبري عن رجل :أخربيا الشافعي قال:أخربيا الربيع قال 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سفر فعرس  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال من أصحاب

 :قال :أيا يا رسول اهلل قال :أال رجل صاحل يكلؤيا الليلة ال يرقد عن الصالة فقال بالل :فقال

 فلم يفزعوا إال حبر الشمس يف وجوههم فقال رسول اهلل :فاستند بالل إىل راحلته واستقبل الفجر قال
فتوضأ  :يا رسول اهلل أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال :صلى اهلل عليه وسلم يا بالل، فقال بالل

  .رسول اهلل مث صلى ركعيت الفجر مث اقتادوا رواحلهم شيئا مث صلى الفجر 

هذا يروى عن النيب متصال من حديث أيس وعمران بن حصني عن النيب ويزيد أحدمها :قال الشافعي  
  .أي حني ما كايت :ن يسي الصالة أو يام عنها فليصلها إذا ذكرها ويزيد اآلخرم :عن النيب

أخربيا سفيان عن أيب الزبري املكي عن عبد اهلل بن باباه عن جبري بن :أحربيا الشافعي:حدثنا الربيع قال 
اف هبذا يا بين عبد مناف من ويل منكم من أمر الناس شيئا فال مينعه أحدا ط :مطعم أن رسول اهلل قال

  .البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو هنار

يا  :أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن عطاء عن النيب مثله أو مثل معناه ال خيالفه وزاد عطاء 
  .بين عبد املطلب أويا بين هاشم أويا بين عبد مناف

مسعت أبا سلمة  :بن أيب لبيد قال أخربيا سفيان عن عبد اهلل:أخربيا الشافعي قال:أخربيا الربيع قال 
يا كثري بن الصلت إذهب إىل عائشة أم املؤمنني  :قم معاوية املدينة فبينا هو على املنرب إذ قال :قال

فسلها عن صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم الركعتني بعد العصر فقال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن 
فجاءها  :اذهب واستمع ما تقول أم املؤمنني قال :العباس عبد اهلل بن احلرث بن يوفل معنا فق

فذهبنا معه إىل أم سلمة  :ال علم يل ولكن إذهب إىل أم سلمة فسلها، قال :فسأهلا فقالت له عائشة
دخل علي رسول اهلل ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتني مل أكن أراه يصليهما  :فقالت
إين كنت أصلي ركعتني بعد  :ن أراك تصليها قاليا رسول اهلل لقد صليت صالة مل أك :فقلت

  .الظهر وإيه قدم علي وفد بين متيم أو صدقة فشغلوين عنهما فهما هاتان الركعتان 



أخربيا سفيان عن ابن قيس عن حممد بن إبراهيم التيمي عن :أخربيا الشافعي قال:أخربيا الربيع قال 
 جده  
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ما هاتان  :اهلل عليه وسلم وأيا أصلي ركعتني بعد الصبح فقال رآين النيب صلى :قيس قال  

إين مل أكن صليت ركعيت الفجر فسكت عين النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :الركعتان يا قيس فقلت
وليس بعد هذا اختالفا يف احلديث بل بعض هذه األحاديث يدل على بعض فجماع هني النيب :الشافعي 

 أعلم عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعدما تبدو حىت تبزغ وعن صلى اهلل عليه وسلم واهلل
الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حىت يغيب كلها، وعن الصالة يصف النهار 

حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة، ليس على كل صالة لزمت املصلي بوجه من الوجوه أو تكون 
إن مل تكن فرضا أو صالة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كايت واحدة من .و الصالة مؤكدة فأمر هبا

هذه الصلوات صليت يف هذه األوقات بالداللة عن رسول اهلل مث إمجاع الناس يف الصالة على اجلنائز بعد 
  .الصبح والعصر

ن يسي صالة أو يام فإن قال قائل فأين الداللة عن رسول اهلل قيل يف قوله م :رمحه اهلل:قال الشافعي 
أقم الصالة لذكري، وأمره أن ال مينع أحد طاف بالبيت  :عنها فليصليها إذا ذكرها فإن اهلل يقول

  .وصلى أي ساعة شاء وصلى املسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح

فيما روت أم سلمة من أن النيب صلى يف بيتها ركعتني بعد العصر كان يصليها بعد :قال الشافعي 
الظهر فشغل عنهما بالوفد فصالمها بعد العصر أليه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى 

قيس جد حيىي بن سعيد بن قيس أن النيب رآه يصلي ركعتني بعد الصبح فسأله فأخربه بأهنما ركعتا 
الة يف الساعات الفجر فأقره ألن ركعيت الفجر مؤكدتان مأمور هبما فال جيوز إال أن يكون هنيه عن الص

اليت هنى عنها على ما وصفت من كل صالة ال تلزم فأما كل صالة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو 
شغل عنها، وكل صالة أكدت وإن مل تكن فرضا فركعيت الفجر والكسوف فيكون هني النيب فيما سوى 

  .هذا ثابتا



وبعد العصر ويصف النهار ومثله إذا  والنهي عن الصالة بعد الصبح :رمحه اهلل تعاىل:قال الشافعي 
وهذا مثل هني النيب صلى اهلل عليه  :غاب حجاب الشمس وبرز اإلختالف فيه أليه هني واحد، قال

وسلم عن الصالة يصف النهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة ألن من شأن الناس التهجري للجمعة 
لنيب صلى اهلل عليه وسلم عن صيام اليوم قبل والصالة إىل خروج اإلمام وهذا مثل احلديث يف هني ا

  .رمضان إال أن يواقق ذلك صوم رجل كان يصومه

فخالفنا بعض أهل ياحيتنا وغريهم  :قال الشافعي:باب اخلالف يف هذا الباب حدثنا الربيع قال? 
لشمس يصلى على اجلنائز بعد العصر وبعد الصبح ما مل تقارب الشمس أن تطلع وما مل تتغري ا :فقال

  .واحتج يف ذلك بشيء رواه عن ابن عمر يشبه بعض ما قال

وابن عمر إمنا مسع من النيب النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند :قال الشافعي 
غروهبا ومل أعلمه روي عنه النهي عن الصالة بعد العصر وال بعد الصبح فذهب ابن عمر إىل أن النهي 

الصالة على اجلنائز ألهنا صالة يف هذين الوقتني وصلى عليها بعد الصبح  مطلق على كل شيء فنهى عن
  .وبعد العصر أليا مل يعلمه روى النهي عن الصالة يف هذه الساعات

فمن علم أن الين هنى عن الصالة بعد الصبح والعصر كما هنى عنها عند طلوع  :قال الشافعي 
ه إمنا هنى عنها فيما ال يلزم ومن روى فعلم أن النيب الشمس وعند غروهبا لزمه أن يعلم ما قلت من أي

صلى بعد العصر ركعتني كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر قيس على ركعتني بعد الصبح لزمه 
أن يقول هنى عنها فيما ال يلزم ومل ينه الرجل عنها فيما اعتاد من الصالة النافلة وفيما يؤكد منها ومن 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد ذهب هذا عليه وعلم 
العصر حىت تغرب الشمس فال جيوز له أن يقول إال مبا قلنا به أو ينهي عن الصالة على اجلنائز بعد 

  .الصبح وبعد العصر بكل حال

ع الشمس وال بعد وذهب أيضا إىل أن ال يصلي أحد للطواف بعد الصبح حىت تطل:قال الشافعي 
العصر حىت تغرب الشمس واحتج بأن عمر بن اخلطاب طاف بعد الصبح مث يظر فلم ير الشمس طلعت 

  .فركب حىت أياخ بذي طوى فصلى
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فإن كان كره الصالة يف تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر وذلك أن  :رمحه اهلل:قال الشافعي  

ى عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر فرأى هنيه مطلقا فترك الصالة يف تلك يكون علم أن رسول اهلل هن
الساعة حىت طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول ال صالة يف مجيع الساعات اليت هنى النيب صلى 

اهلل عليه وسلم عن الصالة فيها لطواف ال على جنازة وكذلك يلزمه أن ال يصلي فيها صالة فائتة وذلك 
ىت يصلي الصبح إىل أن تربز الشمس وحني يصلي العصر إىل أن يتتام مغيبها ويصف النهار إىل أن من ح

  .تزول الشمس

ويف هذا املعىن أن أبا أيوب األيصاري مسع النيب ينهى أن تستقبل القبلة أو بيت املقدس :قال الشافعي 
فننحرف ويستغفر اهلل وعجبه  حباجة اإليسان قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجديا مراحيض قد صنعت

رأيت رسول اهلل صلى  :وقال -ابن عمر ممن يقول ال تستقبل القبلة وال بيت املقدس حباجة اإليسان
  .اهلل عليه وسلم على لبنتني مستقبال بيت املقدس حلاجته

 عليه علم أبو أيوب اهلي فرآه مطلقا وعلم ابن عمر استقبال النيب صلى اهلل:قال الشافعي رمحه اهلل 
النهي عن استقبال القبلة وبيت املقدس  :وسلم حباجته ومل يعلم النهي فرد النهي ومن علمهما معا قال

يف الصحراء اليت ال ضرورة على ذاهب فيها وال ستر فيها الذاهب ألن الصحراء ساحة يستقبله املصلي 
لبيوت لضيقها وحاجة الناس البأس بذلك يف ا:أو يستد بره فترى عورته إن كان مقبال أو مدبرا وقال

  .إىل املرفق فيها وسترها وإن أحدا ال يرى من كان فيها إال أن يدخل أو ليشرف عليه

ويف هذا املعىن أن أسيد بن حضري وجابر بن عبد اهلل صليا مريضني قاعدين بقوم أصحاء :قال الشافعي 
 صلى اهلل عليه وسلم صلى جالسا فأمراهم بالقعود معهما وذلك أهنما واهلل أعلم علما أن رسول اهلل

وصلى وراءه قوم قياما فأمرهم باجللوس فأخذا به وكان حقا عليهما وال شك أن قد عزب عليهما أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى يف مرضه الذي مات فيه جالسا وأبو بكر إىل جايبه قائما والناس من 

ذ صلى شاكيا جالسا وواجب على كل من علم األمرين ورائه قياما فنسخ هذا أمر النيب باجللوس وراءه إ
  .معا أن يصري إىل أمر النيب اآلخر إذ كان ياسخا لألول أو إىل أمر النيب الدال بعضه على بعض



ويف مثل هذا املعىن أن علي بن أيب طالب خطب الناس وعثمان بن عفان حمصور :قال الشافعي 
إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث وكان يقول به أليه مسعه من فأخربهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عن 

النيب وعبد اهلل بن وافد قد رواه عن النيب وغريمها فلما روت عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى 
كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا فروى جابر بن عبد اهلل عن النيب أيه هنى   :عنه عند الدافة مث قال

كلوا وتزودوا وتصدقوا، كان جيب على كل من علم األمرين  :ا بعد ثالث مث قالعن حلوم الضحاي
هنى النيب عنه ملعىن فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا مل يكن مثله مل يكن منهيا عنه أو  :معا أن يقول

  .هنى النيب عنه يف وقت مث أرخص فيه بعده واآلخر من أمره ياسخ لألول :يقول

قال مبا مسعه من رسول اهلل وكان من رسول اهلل ما يدل على أيه قاله على معىن  وكل:قال الشافعي 
  .دون معىن أو يسخه فعلم األول ومل يعلم غريه فلو علم أمر رسول اهلل فيه صار إليه إن شاء اهلل

وهلذا أشباه كثرية من األحاديث وإمنا وضعت هذه اجلملة لتدل على  :رمحه اهلل تعاىل:قال الشافعي 
 أمور غلط  
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فيها بعض من يظر يف العلم ليعلم من علمه أن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين واألماية من   

يعزب عنه من سنن رسول اهلل الشيء يعلمه غريه ممن لعله ال يقاربه يف تقدم صحبته وعلمه ويعلم أيه 
مه ال أيه عام مشهور كشهرة الصالة ومجل علم خاص السنن إمنا هو علم خاص مبن فتح اهلل له عل

الفرائض اليت كلفتها العامة ولو كان مشهورا شهرة مجل الفرائض ما كان األمر فيما وصفت من هذا 
وأشباهه كما وصفت ويعلم أن احلديث إذا رواه الثقات عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذلك ثبوته 

عض أصحاب رسول اهلل وال يرد ألن عمل بعض أصحاب وأن ال يعول على حديث ليثبت أن وافقه ب
رسول اهلل عمال خيالفه ألن بأصحاب رسول اهلل واملسلمني كلهم حاجة إىل أمر رسول اهلل وعليهم 

اتباعه ال أن شيئا من أقاويلهم تبع ما روي عنه ووافقه يزيد قوله شدة وال شيئا خالفه من أقاويلهم يوهن 
املفروض اتباعه عليهم وعلى الناس وليس هكذا قول بشر غري رسول اهلل  ما روى عنه الثقة ألن قوله

  .صلى اهلل عليه وسلم



فإن قال قائل أهتم احلديث املروي عن النيب إذا خالفه بعض أصحابه جاز له  :رمحه اهلل:قال الشافعي 
النيب أوىل  أن يتهم احلديث عن بعض أصحابه خلالفه ألن كال روى خاصة معا وأن يتهما فما روي عن

أن يصار إليه ومن قال منهم قوال مل يروه عن النيب مل جيز ألحد أن يقول إمنا قاله عن رسول اهلل ملا 
وصفت من أيه يعزب عن بعضهم بعض قوله ومل جيزأن يذكره عنه إال رأيا له ما مل يقله عن رسول اهلل 

 عليه وسلم ولو قال قائل ال جيوز فإذا كان هكذا مل جيزأن يعارض بقول أحد قول رسول اهلل صلى اهلل
أن يكون إال عن رسول اهلل مل حيل له خالف من وضعه هذا املوضع وليس من الناس أحد بعد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال وقد أخذ من قوله وترك بقول غريه من أصحاب رسول اهلل وال جيوز يف 

اذكر يل يف هذا ما يدل على ما وصفت فيه قيل له ف :قول رسول اهلل أن يرد ألحد غريه فإن قال قائل
ما وصفت يف هذا الباب وغريه مفرقا ومجلة منه أن عمر بن اخلطاب إمام املسلمني واملقدم يف املنزلة 

والفضل وقدم الصحبة والورع والفقه والثبت واملبتدىء بالعلم قبل أن يسأله والكاشف عنه ألن قوله 
جرين واأليصار أن الدية للعاقلة وال ترث املرأة من دية زوجها شيئا حىت حكم يلزم كان يقضي بني املها

أخربه أو كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النيب كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبايب من ديته فرجع 
إليه عمر وترك قوله وكان عمر يقضي أن يف اإلهبام مخس عشرة والوسطى واملسبحة عشرا عشرا ويف 

اخلنصر تسعا ويف اخلنصر تسعا ويف اخلنصر ستا حىت وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم الذي اليت تلي 
كتبه له النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل فترك الناس قول عمر وصاروا 

ل يفسه ألمر إىل كتاب النيب ففعلوا يف ترك أمر عمر ألمر النيب، فعل عمر يف فعل يفسه يف أيه ترك فع
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك الذي أوجب اهلل عليه وعليهم وعلى مجيع خلقه

ويف هنا داللة على أن حاكمهم كان حيكمربأيه فيما لرسول اهلل فيه  :رمحه اهلل تعاىل:قال الشافعي 
م مجل سنة مل يعلمها ومل يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أن علم خاص على ما وصفت ال عام كعا

  .الفرائض

وقسم أبو بكر حىت لقي اهلل فسوى بني احلر والعبد ومل يفضل بني  :رمحه اهلل تعاىل:قال الشافعي 
أحد بسابقة ال يسب مث قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة مث قسم علي فألغى العبيد 

فوا فيه وإمنا هلل جل وعزيف املال وسوى بني الناس وهذا أعظم ما يلي اخللفاء وأعمه وأواله أن ال خيتل
ثالثة أقسام، قسم الفيء وقسم الغنيمة، وقسم الصدقة فاختلف األئمة فيها ومل ميتنع أحد من أخذ ما 



أعطاه أبو بكر وال عمر وال علي ويف هذا داللة على أهنم يسلمون حلاكمهم وإن كان رأيهم خالف 
أن مجيع أحكامهم من جهة اإلمجاع منهم وفيه ما رأيه وإن كان حاكمهم قد حيكم خبالف آرائهم ال 

يرد على من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بني أظهرهم ومل يردوه عليه فال يكون إال وقد رأوا رأيه 
 قد رأوه يف حياته مث رأوا خالفه بعده،   :من قبل أهنم لو رأوا رأيه فيه مل خيالفوه بعده، فإن قال قائل
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فيدخل عليك يف هذا إن كان كما قلت أن إمجاعهم ال يكون حجة عندهم إذا كان هلم أن  :قيل له  

جيمعوا على قسم أيب بكر مث جيمعوا على قسم عمر مث جيمعوا على قسم علي وكل واحد منهم خيالف 
صاحبه، فإمجاعهم إذا ليس حبجة عندهم أوال وال آخرا وكذلك ال جيوز إذا مل يكن عندهم حجة أن 

ال يقال لشيء من هذا إمجاع ولكن  :فكيف تقول قلت :ن على من بعدهم حجة فإن قال قائليكو
ينسب كل شيء منه إىل فاعله فينسب إىل أيب بكر فعله وإىل عمر فعله وإىل علي فعله وال يقال لغريهم 

إىل ممن أخذ منهم موافق هلم وال خمالف وال ينسب إىل ساكت قول قائل وال عمل عامل وإمنا ينسب 
قوله وعمله ويف هذا ما يدل على أن ادعاء اإلمجاع يف كثري من خاص األحكام ليس كما يقول من 

قلنا إمنا بدأيا به أليه أشهر ما صنع األئمة وأوىل أن ال خيتلفوا  ?أفتجد مثل هذا :يدعيه فإن قال قائل
أهل الردة فداء وسبيا  فيه وأن ال جيهله العامة وحنن جند كثريا من ذلك أن أبا بكر رأى على بعض

  .ال سيب وال فداء مع غري هذا مما سكتنا عنه ويكتفي هبذا منه :وحبسهم بذلك فأطلقهم عمر وقال

قيل له أخربكم أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف  
صر حممد بن احلسن بن أمحد بن عبد البغدادي هبا سنة إحدى وسبعني ومخسمائة أخربيا الشيخان أبو ي

اهلل بن البنا وأبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن الفرج الدودي قاال حدثنا أبو حممد احلسن بن علي بن 
حممد بن احلسن اجلوهري قراءة وهو يسمع أخربيا أبو عمر حممد بن العباس بن حممد بن زكريا بن 

  .حيوية قراءة عليه وأيا أمسع

و بكر أمحد بن عبد اهلل بن سيف السجستاين حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا الشافعي حدثنا أب 
  ..:قال



أخربيا مسلم بن خالد عز ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن  :حدثنا الربيع قال 
تويف حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكايت له أمة يوبية قد صلت  :حاطب حدثه قال

 :وهي أعجمية مل تفقه فلم ترعه إال حبملها وكايت ثيبا فذهب إىل عمر فحدثه فقال له عمر وصامت

يعم من مر  :أصليت، فقالت:أليت الرجل الذي ال يأيت خبري فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال
وصادف عليا وعثمان وعبد الرمحن بن عوف  :عرس بدرمهني فإذا هي تستهل بذلك وال تكتمه، قال

قد وقع عليه احلد،  :أشريوا علي قال وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرمحن :لفقا
أراها  :أشر علي أيت، قال:قد أشار عليك أخواك، فقال :أشر علي يا عثمان فقال :فقال

صدقت، صدقت، والذي يفسي بيده :تستهل به كأهنا ال تعلمه وليس احلد إال على من علمه فقال عمر
  .ال على من علمه فجلدها عمر مائة وغرهبا عاماما احلد إ

فخالف عليا وعبد الرمحن فلم حيدها حدها عندها وهو الرجم، وخالف عثمان أن ال :قال الشافعي 
حيدها حبال وجلدها مائة وغرهبا عاما فلم يرو عن أحد منهم من خالفه بعد حده إياها حرف ومل يعلم 

حد عمر  :وقال بعض من يقول ما ال ينبغي له إذا قيل :عله قالخالفهم له إال بقوهلم املتقدم قبل ف
موالة حاطب كذا مل يكن ليجلدها إال بامجاع أصحاب رسول اهلل جهالة بالعلم وجرأة على قول ما ال 

أن قول رجل أو عمله يف خاص من األحكام ما مل حيك عنه وعنهم،  :يعلم ومن اجترأ على أن يقول
  .عنديا ما ال يعلم :قال

وقضي عمر أن ال تباع أمهات األوالد وخالفه علي وغريه وقضى عمر يف الضرس جبمل :قال الشافعي 
  .وخالفه غريه فجعل الضرس سنا فيها مخس من اإلبل

وقال عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى األشعري وغريهم للرجل على امرأته الرجعة حىت تطهر من  
 احليضة  
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إذا طعنت يف الدم من احليضة الثالثة فقد ايقطعت رجعته عنها مع  :خالفهم غريهم فقالالثالثة و  

أشياء أكثر مما وصفت، فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه وخيالفه غريه ويقول برأيه وال يروي 



 يقل مل عن غريه فيما قال به شيء فال ينسب الذي مل يرو عنه شيء إىل خالفه وال موافقته أليه إذا مل
يعلم قوله ولو جاز أن ينسب إىل موافقته جاز أن ينسب إىل خالفه ولكن كال كذب إذا مل يعلم قوله 
وال الصدق فيه إال أن يقال ما يعرف إذا مل يقل قوال ويف هذا دليل على أن بعضهم ال يرى قول بعض 

هنم مل يذهبوا قط إن شاء اهلل إىل حجة تلزمه إذا رأى خالفها وأهنم ال يرون الالزم إال الكتاب والسنة وأ
أن يكون خاص األحكام كلها إمجاعا كإمجاعهم على الكتاب والسنة ومجل الفرائض وأهنم كايوا إذا 

وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما فإذا تأولوا ما حيتمل فقد خيتلفون وكذلك إذا قالوا فيما ال 
  .يعلموا فيه سنة اختلفوا

وكفى حجة على أن دعوى اإلمجاع يف كل األحكام ليس كما ادعى  :رضي اهلل عنه:قال الشافعي 
من ادعى ما وصفت من هذا ويظائر له أكثر منه ومجلته أيه مل يدع اإلمجاع فيما سوى مجل الفرائض 
اليت كلفها العامة أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني وال القرن الذين من 

وال القرن الذين يلوهنم وال عامل علمته على ظهر األرض وال أحد يسبته العامة إىل علم إال حينا  بعدهم
من الزمان فإن قائال قال فيه مبعىن مل أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله 

فظ عن فالن وفالن ومىت كايت عامة من أهل العلم يف دهر بالبلدان على شيء وعامة قبلهم قبل أن حي
كذا ومل يعلم هلم خمالفا ويأخذ به وال يزعم أيه قول الناس كلهم أليا ال يعرف من قاله من الناس إال من 

وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم يصا واستدالال قال  :مسعناه منه أو عنه قال
اإلتباع اتباع كتاب، فإن مل يكن فسنة رضي اهلل عنه والعلم من وجهني اتباع واستنباط و :الشافعي

فإن مل تكن فقول عامة من سلفنا ال يعلم له خمالفا فإن مل يكن فقياس على كتاب اهلل عز وجل فإن مل 
يكن فقياس على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن مل يكن فقياس على قول عامة سلفنا ال خمالف 

قاس من له القياس فاختلفوا وسع كال أن يقول مببلغ اجتهاده ومل له وال جيوز القول إال بالقياس وإذا 
  .يسعه اتباع غريه فيما أدى إليه اجتهاد خبالفه، واهلل أعلم

  
 باب أكل الضب  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .ست بآكله وال حمرمه ل :عليه وسلم سئل عن الضب فقال



  .أخربيا سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر عن النيب حنوه 

  .أخربيا مالك عن ابن شهاب عن أيب إمامة سهل بن حنيف عن ابن عباس 

أشك، قال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد :قال الشافعي 
مع النيب صلى اهلل عليه وسلم بيت ميموية فأيت بضب حمنوذ فأهوى إليه رسول اهلل بيده فقال أهنما دخال 

هو ضب يا رسول  :أخربوا رسول اهلل ما يريد أن يأكل فقالوا :بعض النسوة الاليت يف بيت ميموية
قال ال ولكنه مل يكن بأرض قوم فأجدين أعافه،  :أحرام هو قال :اهلل فرفع رسول اهلل يده فقلت

  .فأكلته ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتطري :خالد

وحديث ابن عباس موافق حلديث ابن عمر أن رسول اهلل امتنع عن أكل الضب أليه عافه :قال الشافعي 
ال أليه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح ألن جربيل يكلمه ولعله عافها ال حمرما هلا، وقال 

لست بآكله يعين يفسه وقد بني ابن عباس أيه عافه، وقال  :صلى اهلل عليه وسلم قالابن عمر أن النيب 
فجاء مبعىن ابن عباس بينا وإن كان معىن  :ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال وال حمرمه، قال

لست أحرمه وليس حراما ولست آكله تفسري وأكل الضب حالل وإذا أصابه  :ابن عمر أبني منه، قال
  ???.احملرم فداه أليه صيد يؤكل

 باب اجململ واملفسر  
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فإذا ايسلخ األشهر احلرم فاقتلوا   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال  

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل    :املشركني حيث وجدمتوهم  وقال اهلل جل ثناؤه
 :عزيز بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب قالأخربيا عبد ال

ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل، فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها  
  .وحساهبم على اهلل  



ب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أيب هريرة أخربيا الثقة عن ابن شها :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا   :أن عمر قال أليب بكر فيمن منع الصدقة، أليس قد قال رسول اهلل

ال إله إال اهلل فإذا قالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل  ، فقال أبو 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر   :الصدقة، وقال اهلل هذا من حقها يعين منعهم :بكر

أخربيا الثقة عن حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن  .وال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله  
فإذا  :بريدة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أمريا وقال

دا من املشركني فادعهم إىل ثالث خالل أو ثالث خصال  شك علقمة  ادعهم إىل اإلسالم لقيت عد
فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم وادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم إن هم 

أعراب فعلوا أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا املقام يف دارهم فأخربهم أهنم ك
املسلمني، جيري عليهم حكم اهلل كما جيري على املسلمني وليس هلم من الفيء شيء إال أن جياهدوا مع 
املسلمني فإن مل جييبوك إىل اإلسالم فادعهم إىل أن يعطوا اجلزية فإن فعلوا فأقبل منهم ودعهم وإن أبوا 

  .فاستعن باهلل وقاتلهم

ياسخة لألخرى وال واحد من احلديثني ياسخا لآلخر وال وليست واحدة من اآليتني  :قال الشافعي 
خمالفا له ولكن أحد احلديثني واآليتني من الكالم الذي خمرجه عام يراد به اخلاص ومن اجململ الذي يدل 
عليه املفسر فأمر اهلل بقتال املشركني حىت يؤمنوا واهلل تعاىل أعلم أمره بقتال املشركني من أهل األوثان 

ن قاتل النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكذلك حديث أيب هريرة عن النيب وذكر أيب بكر وعمر وهم أكثر م
إيامها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املشركني من أهل األوثان دون أهل الكتاب وفرض اهلل قتال أهل 

أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون إن مل يؤمنوا، وكذلك حديث ابن بريدة يف 
فالفرض يف قتال من دان  :الكتاب خاصة كما كان حديث أيب هريرة يف أهل األوثان خاصة قال

وآباؤه دين أهل األوثان من املشركني أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حىت يسلموا وال حيل أن تقبل منهم 
ه دينهم أن والفرض يف أهل الكتاب ومن دان قبل يزول القرآن كل :جزية بكتاب اهلل وسنة يبيه قال

وهلل كتب يزلت قبل يزول  :يقاتلوا حىت يعطوا اجلزية أو يسلموا وسواء كايوا عربا أو عجما، قال
أم مل ينبأ مبا   :القرآن املعروف منها عند العامة التوراة واإلجنيل، وقد أخرب اهلل أيه أيزل غريمها فقال

  :اهيم وذكر زبور داود فقاليف صحف موسى، وإبراهيم الذي وىف  وليس تعرف تالوة كتب إبر



وإيه لفي زبر األولني  قال واجملوس أهل كتاب غري التوراة واإلجنيل وقد يسوا كتاهبم وبدلوه فأذن 
  .رسول اهلل يف أخذ اجلزية منهم

أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جبالة يقول ومل يكن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أخذ اجلزية من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر بن اخلطاب 

ودان قوم من العرب دين أهل الكتاب قبل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أخذها من جموس هجر
يزول القرآن فأخذ رسول اهلل من بعضهم اجلزية فدل ذلك على أن أهل الكتاب الذين أمريا بقتاهلم حىت 

هل حفظ أحد أن اجملوس  :وا اجلزية عن يد أهل التوراة وأهل اإلجنيل دون غريهم فإن قال قائليعط
  .يعم :قلت .كايوا أهل كتاب
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قال فروة بن يوفل  :أخربيا سفيان عن أيب سعد عن سعيد بن املرزبان عن يصر بن عاصم قال  

 :فقام إليه املستورد فأخذ بلببه فقال ?بأهل كتابعالم تؤخذ اجلزية من اجملوس وليسوا  :األشجعي

يا عدو اهلل، تطعن على أيب بكر وعمر وعلي أمري املؤمنني يعين عليا وقد أخذوا منهم اجلزية فذهب به 
أيا أعلم الناس باجملوس  :إلبدا فجلسنا يف ظل القصر فقال علي :إىل القصر فخرج علي عليهما فقال

يدرسويه، وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض  كان هلم علم يعلمويه وكتاب
تعلمون دينا خريا  :أهل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه احلد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال

من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأيا على دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه فاتبعوه، 
ين خالفوهم حىت قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتاهبم فرفع من بني أظهرهم وذهب وقاتلوا الذ

فهل  :العلم الذي يف صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول اهلل وأبو بكر وعمر منهم اجلزية قال
يعم أرأيت إذا أمر اهلل بأخذ اجلزية من الذين  :من دليل على ما وصفت غري ما ذكرت من هذا فقلت

بلى، أليه إذا قيل  :الكتاب أما يف ذلك داللة على أن ال تؤخذ من الذين مل يؤتوا الكتاب فقالأوتوا 
أرأيت حني أمر اهلل أن يقاتل املشركون  :خذ مين صنف كذا فقد منع من الصنف الذي خيالفه، قلت



ن حيث إذا ايسلخ األشهر احلرم أن يقتل املشركو :حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل وأمر
أما يف  .وجدوا وحيصروا ويقعد هلم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة خلي سبيلهم

هذا داللة على أيه يف أمر اهلل أن تؤخذ اجلزية من أهل الكتاب دون أهل األوثان وأن الفرض من أهل 
  .أما القرآن فيدل على ما وصفت :قال .الكتاب غريه يف أهل األوثان

وقلت له وكذلك السنة، فإن قال قائل أن حديث ابن بريدة عام بأن يدعو إىل إعطاء  :الشافعيقال  
 :وحديث أيب هريرة أن النيب قال :اجلزية فقد حيتمل أن يكون عين كل مشرك وثين أو غريه، قلت له

كل مشرك ال إله إال اهلل عام املخرج فإن قال جاهل بل هو على  :ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا 
فال تؤخذ اجلزية من كتايب وال غريه، وال يقبل منه إال اإلسالم أو القتل، هل احلجة عليه إال كهي على 

من ذهب إىل مجلة حديث ابن بريدة وادعى أيه حديث أيب هريرة ياسخ له قال ما لواحد منهما يف 
  .احلديثني شيء إال كما لصاحبه مثله لو مل يكن إال احلديثان

  
 خلالف باب ا 
  
 فيمن تؤخذ منه اجلزية  
  
 وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل يزول القرآن  

تؤخذ اجلزية من أهل الكتاب وممن  :فخالفنا بعض الناس فقال :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
جم دان دين أهل األوثان ما كان إال أهنا ال تؤخذ من العرب خاصة إذا دايوا دين أهل األوثان فأما الع

ومن أين قلت هذا  :فتؤخذ منهم وإن دايوا دين أهل األوثان قال فقلت لبعض من يقول هذا القول
فرأيت العرب إذا دايوا دين أهل  :ذهبت إىل أن الذين أمر بقتاهلم حىت يسلموا العرب قلت :قال

 ويدخلون يف معىن اآلية اليت يزلت يف أهل :يعم، قلت :قال ?الكتاب، أتأخذ منهم اجلزية
فقد تركت أصل قولك وزعمت أن اجلزية على الدين ال على النسب  :يعم، قلت :قال ?الكتاب

فال أقدر أن أقول اجلزية وترك اجلزية وأن يقاتلوا حىت يسلموا على النسب، وقد أخذ النيب  :قال
 فلم ذهبت أوال إىل الفرق بني العرب والعجم ولست جتد ذلك يف :اجلزية من بعض العرب، فقلت له



تؤخذ اجلزية من كل من دعا إليها وثين أو غريه  :فإن من أصحابك من قال :كتاب وال سنة، قال
ال، وذلك أن أكثر من قاتل رسول  :قال ?أمحد قول من قال هذا :أو أعجمي أو عريب، فقلت له

حابك اهلل العرب فلم يأخذ اجلزية إال من عريب دان دين أهل الكتاب وسأقوم ملن خالفنا وإياك من أص
فأقول أن النيب أخذ اجلزية من اجملوس ورأيت املسلمني مل خيتلفوا يف أن تؤخذ منهم اجلزية وال  :بقوله

تؤكل ذبائحهم وتنكح  :تؤكل ذبائحهم وال تنكح يساؤهم، وروي هذا عن النيب وأهل الكتاب
  .يساؤهم ويف هذا دليل على أن اجملوس ليسوا بأهل كتاب

   
 

 2678 :صفحة 
 
إن اجملوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند العامة باق يف أيديهم  :قلت :فقلت له :الشافعيقال   

ال إال ما وصف من أن ال تنكح يساؤهم وال  :فهل من حجة يف أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب قال
 :فكيف أيكرت أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم دل على أن قول اهلل :تؤكل ذبائحهم، قلت

ا اجلزية  من دان دين أهل الكتاب قبل يزول الفرقان وأن يكون إحالل يساء أهل الكتاب حىت يعطو 
إحالل يساء بين إسرائيل دون أهل الكتب سواهم فيكويون مستوين يف اجلزية خمتلفني من النساء 
لكتاب والذبائح كما أمر اهلل بقتال املشركني حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل وأمر بقتال أهل ا

حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، فسوى بينهم يف الشرك وخالف بينهم يف القتال على الشرك 
  .فقال أو قال بعض من حضره ما يف هذا ما أيكره عامل

 ?ومن أين :مل يذهب هذا املذهب أحد له علم بكتاب اهلل أو السنة قال :قلت له :قال الشافعي 

تبعا للقرآن من مثل معناه وال ختالفه فإذا كان القرآن يصا فهي مثله وإذا  السنة ال تكون أبدا إال :قلت
أجل،  :كان مجلة أبايت ما أريد باجلملة مث ال تكون إال والقرآن حمتمل ما أبايت السنة منه، قال

فمن ذكر أن اجلزية تؤخذ من كل أحد خرج من األمرين معا من الكتاب إىل غري كتاب ومن  :قلت
إيه شبه عليهم يف أن ال  :ري السنة وذهب يف اجملوس إىل أمر جهله فقال فيهم باجلهالة قالالسنة إىل غ

تؤكل ذبائحهم قلت ال وال ذبائح يصارى العرب، وتؤخذ اجلزية منهم كما وصفت بأن جيتمعوا يف 



جنيل مجلة من أويت الكتاب، والذين أمر بنكاح يسائهم من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم أهل التوراة واإل
  .من بين إسرائيل دون غريهم

  
 باب يف املرور بني يدي املصلي  

حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس  :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
أقبلت راكبا على أتان وأيا يومئذ قد راهقت االحتالم ورسول اهلل يصلي بالناس فمررت بني   :قال

  .ف فنزلت فأرسلت محاري يرتع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي أحد  يدي بعض الص

حدثنا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا سفيان عن كثري بن كثري عن بعض أهله عن املطلب بن أيب وداعة  
  .رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال

اهلل عليه وسلم يصلي مما يلي  عن املطلب بن أيب وداعة عن بعض أهلي عن جده أيه رأى النيب صلى 
ليس بينه وبني الكعبة سترة،  :باب بين سهم والناس ميرون بني يديه، وليس بينهما سترة قال سفيان

ليس  :فسألته، فقال :قال .أخربيا كثري عن أبيه :قال سفيان، كان ابن جريج أخربيا عنه قال
  .من أيب مسعته ولكن من بعض أهلي عن جدي

   
 

 2679 :صفحة 
 
وليس بعد شيء من هذا خمتلفا وهو واهلل أعلم من األحاديث املؤداة مل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

يتقص املؤدي هلا أسباهبا وبعضها يدل على بعض وأمر رسول اهلل املصلي أن يستتر بالديو من السترة 
صالته أليه صلى اهلل عليه وسلم اختيار ال أيه إن مل يفعل فسدت صالته وال أن شيئا مير بني يديه يفسد 

قد صلى يف املسجد احلرام والناس يطوفون بني يديه وليس بينه وبينهم سترة وهذه صالة ايفراد ال مجاعة 
وصلى بالناس مبعىن صالة مجاعة إىل غري سترة ألن قول ابن عباس إىل غري جدار يعين واهلل أعلم إىل غري 

ني يديه مل يصل إىل غري سترة وال أحد وراءه يعلمه وقد مر سترة ولو كايت صالة تفسد مبرور شيء ب
ابن عباس على أتان بني يدي بعض الصف الذي وراء رسول اهلل فلم ينكر ذلك عليه أحد وهكذا واهلل 
أعلم أمره باخلط يف الصحراء اختيار وقوله ال يفسد الشيطان عليه صالته أن يلهو ببعض ما مير بني يديه 



ث ما يفسدها ملرور ما مير بني يديه وكذلك ما يكره للمار بني يديه، ولعل تشديده فيصري إىل أن حيد
فيها إمنا هو على تركهم هنيه عنه واهلل أعلم وقوله إذا صلى أحدكم إىل غري سترة فليس عليكم جناح أن 

ح ملسلم متروا بني يديه يدل على أن ذلك ال يقطع على املصلي صالته ولو كان يقطع عليه صالته ما أبا
أن قطع صالة مسلم وهكذا من معىن مرور الناس بني يدي رسول اهلل وهو يصلي والناس يف الطواف، 

ومن مرور ابن عباس بني يدي بعض من يصلي معه مبىن مل ينكر عليه وفيه دليل على أيه يكره أن مير بني 
وله صلى اهلل عليه وسلم يف يدي املصلي املستتر وال يكره أن مير بني يدي املصلي الذي ال يستتر، وق

فقد روي أن مرور الكلب واحلمار  :املستتر  إذا مر بني يديه فليقاتله  يعين فليدفعه، فإن قال قائل
يقطع   :يفسد صالة املصلي إذا مرا بني يديه قيل ال جيوز إذا روي حديث واحد أن رسول اهلل قال

حاديث فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر الصالة املرأة والكلب واحلمار  وكان خمالفا هلذه األ
القرآن أن يترك إن كان ثابتا إال بأن يكون منسوخا، وحنن ال يعلم املنسوخ حىت يعلم اآلخر، ولسنا 

يعلم اآلخر أو يرد ما يكون غري حمفوظ وهو عنديا خري حمفوظ ألن النيب صلى وعائشة بينه وبني القبلة 
يف السجود ويرفعها يف القيام ولو كان ذلك يقطع صالته مل يفعل واحدا  وصلى وهو حامل أمامة يضعها

من األمرين وصلى إىل غري سترة وكل واحد من هذين احلديثني يرد ذلك احلديث أليه حديث واحد 
وإن أخذت فيه أشياء فإن قيل فما يدل عليه كتاب اهلل من هذا قبل قضاء اهلل أن ال تزر وازرة وزر 

م أيه ال يبطل عمل رجل عمل غريه وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها فلما كان هذا أخرى واهلل أعل
  .هكذا مل جيز أن يكون مرور رجل يقطع صالة غريه

  
 باب خروج النساء إىل املسجد  

أخربيا بعض أهل العلم عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب  :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
 .ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل وإذا خرجن فليخرجن تفالت    :النيب قالسلمة عن أيب هريرة أن 

 :أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل قال .يعين ال يتطينب    :قال الربيع

  .إذا استأذيت امرأة أحدكم إىل املسجد فال مينعها   

س بكالم قد جهدت على تقصي ما كلموين فيه وهذا حديث كلمنا فيه مجاعة من النا :قال الشافعي 
فكان مما قالوا أو بعضهم ظاهر قول رسول اهلل النهي عن منع إماء اهلل مساجد اهلل والنهي عندك عن 



النيب حترمي إال بداللة عن رسول اهلل أيه أراد غري التحرمي وهو عام على مساجد اهلل والعام عندك على 
اهلل عليه وسلم أو عن مجاعة ال ميكن فيهم جهل ما جاء عن النيب صلى  عمومه إال بداللة عن النيب صلى

اهلل عليه وسلم أيه خاص فما تقول يف هذا احلديث أهو عام فيكون حترمي أن مينع أحدا إماء اهلل مساجد 
اهلل حبال أو خاص فيكون هلم منعهن بعض املساجد دون بعض فإيه ال حيتمل إال واحدا من معنيني قلت 

األخبار الثابتة عن النيب مبا ال  :ما دل على أيه خاص عندك قلت :ص عندي واهلل أعلم، قالبل خا
أخربيا مالك عن  :فاذكر ما جاء عن النيب من الدليل على ما وصفت قلت :أعلم فيه خمالفا قال

ؤمن ال حيل المرأة ت  :سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه قال
  .باهلل واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم 

   
 

 2680 :صفحة 
 
أخربيا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن ابن عباس  :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال  

ها ال خيلون رجل بامرأة وال حيل المرأة أن تسافر إال ومع  :مسعت رسول اهلل خيطب يقول :قال
 :ذو حمرم فقام رجل فقال يا رسول اهلل إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وإن امرأيت ايطلقت حاجة قال

أفترى أن فرضا على قيمها أن مينعها أكرب مساجد اهلل  :فقلت :فايطلق فاحجج بامرأتك  ، قال 
ن قلته باخلرب ع :قال ?فمن أين قلته :قلت .يعم :ألن أكربها أوجبها ومن كل سفر قال

فقد زعمت أن  :رسول اهلل ألن سفرها مع غري ذي حمرم معصية وفرض اهلل أن متنع املعصية قلت
أيا  :ما أجد من هذا أبدا وقال غريه :فرض اهلل واخلرب عن رسول اهلل أن متنع أكرب مساجد اهلل، قال

مينعها  وال :ليس لقيمها أن مينعها أن تسافر إىل مسجد، قلت :أكلمك بغري ما كلمك به فأقول
 :فقد أمرت بأن ال متنع املعصية بالسفر، قال :ال، قلت :الوايل وال زوجها وال وليها من كان قال

فإن قلت فعلى ذي حمرمها أن يسافر معها ألن يف تركه السفر معها ما يوجب على الوايل منعها من 
 ?عليها أو على أخيهافإن قيمها أخاها وهو موسر على من النفقة يف السفر، أ :السفر بال حمرم قلت

فقد جعلت هلا أن تكلفه إخراج شيء من ماله  :فإن قلت عليه يفقته وعليها يفقتها قلت :قال



وأيت ال جتعل عليه أن ينفق عليها موسرة، وال معسرة صحيحة وتكلفها املسألة فأي األمرين كان ألزم 
م يف الشهر أو يكلف يف سفر لك أن ينفق عليها معسرة صحيحة شريفة تستحي من املسألة مخسة دراه

أتنفق  .فكايت حمجورا عليها :فأقول لك :فإن قلت فنفقته عليها، قلت :مخسمائة درهم، قال
بل ال أيفق على احملجور عليها إال ما ال صالح هلا إال به فكيف أيفق على  :قال ?عليه من ماهلا

ما قلت من هذا خمالف قول أهل فكل  :فقد منعتها إذا أكثر مساجد اهلل قال :آخره من ماهلا قلت
أجل وقد تركت إباية ذلك لتعرف أن ما ذهبت إليه فيه كله على غري ما ذهبت إليه  :العلم، قلت

وهل علمت خمالفا يف أن للرجل أن مينع امرأته مسجد عشريهتا وإن كان على باهبا واجلمعة اليت ال 
ما تساءلت عنه حجة إال ما وصفت، فلو مل يكن في :وما علمته قلت :أوجب منها يف املصر قال

استدللت بأن أكثر أهل العلم يقولون إذا كان لزوج املرأة وقيمها منعها من اجلمعة ومسجد عشريهتا 
  .كان معىن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فقال عامة من حضر هذا كما قلت فيما أدخلت على من ذهب إىل أن ليس ألحد أن  :قال الشافعي 
 ?ما معىن ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل :مرأته شيئا من مساجد اهلل وقد بقي عليك أن تسألمينع ا

ال جيوز له أن مينعها مسجد اهلل  :فقد علمنا أيه خاص فأي املساجد ال جيوز له أن مينعه إماء اهلل قلت
 :لى ما قلت، قلتفما دل ع :احلرام لفريضة احلج وله أن مينعها منه تطوعا ومن املساجد غريه قال

وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال  ، وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم   :قال اهلل
  .السبيل الزاد واملركب    :أيه قال
   
 

 2681 :صفحة 
 
فإذا كايت املرأة ممن جيد مركبا وزادا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض احلج وال حيل أن متنع   
فهل على وليها أن حيجها  :يضة احلج كما ال متنع فريضة الصالة والصيام وغريمها من الفرائض، قالفر

فهل عليه أن حيج  :يعم، كما يؤدي الزكاة عنها، قال :من ماهلا لو كايت حمجورا عليها قلت
ربه ال واالختيار له أن يفعل وكل مسلم يدع ذلك إن شاء اهلل، فإذا مل يفعل مل أج :قلت .معها



عليه وإذا وجدت يسوة ثقات حجت معهن وأجربت وليها على تركها واحلج مع يسوة ثقات إذا 
فما معىن هنيها عن السفر فيما ال يلزمها،  :كايت طريقها آمنة من كان وليها زوجها أو غريه، قال

هلل عن بني رسول ا :فما دل على ما وصفت من أهنا إمنا هنيت عن السفر فيما ال يلزمها، قلت :قال
اهلل أن حد الزاييني البكرين جلد مائة وتغريب عام، والتغريب سفر وقد هنى رسول اهلل أن خيلى بامرأة 
إال مع ذي حمرم ويف التغريب خلوة هبا مع غري ذي حمرم وسفر فدل ذلك على أيه إمنا ينهي عن سفرها 

حاكم فيه فأحدثت حدثا يكون عليها فيما ال يلزمها ومل أعلم خمالفا يف أن امرأة لو كايت ببلد ياء ال 
فيه حد أو حق ملسلم أو خصومة له جلبت إىل احلاكم فدل هذا على ما وصفت من أهنا إمنا هنيت عن 
السفر فيما ال يلزمها، فإذا قضت حجة اإلسالم فلوليها من كان منعها من احلج ومن مجيع املساجد إال 

يعم ما وصفت لك من  :قلت ?تجد على هذا داللةأف :شيئا سأذكره يف العيدين إن شاء اهلل، قال
أن اهلل مل يفرض على أحد قط أن يسافر إىل مسجد غري املسجد احلرام للحج وأن األسفار إىل املساجد 

إمنا هي هذه   :يافلة غري السفر للحج ويف منع عمر بن اخلطاب أزواج النيب احلج بقول رسول اهلل
ان اجلمعة فرض على الرجل إال من عذر ومل يعلم من أمهات وإن إتي :احلجة  مث ظهور احلصر قال

املؤمنني امرأة خرجت إىل مجعة وال مجاعة يف مسجد وأزواج رسول اهلل مبكاهنن من رسول اهلل أوىل 
فإهنن قد ضرب عليهن احلجاب قيل وقد كن ال حجاب عليهن مث ضرب  :بأداء الفرائض، فإن قيل

لفرائض شيء ومل يعلم أحدا أوجب على النساء إتيان اجلمعة، كل عليهن احلجاب فلم يرفع عنهن من ا
روى أن اجلمعة على كل أحد إال امرأة أو مسافرا أو عبدا فإذا سقط عن املرأة فرض اجلمعة كان فرض 

فقال وما فرض إتيان اجلمعة إال  :غريها من الصلوات املكتوبات والنافلة يف املساجد عنهن أسقط قال
 :هذا على النساء بفرض وما هن يف إتيان املساجد للجماعات كالرجال فقلت له على الرجال وليس

إن احلجة لتقوم بأقل مما وصفت لك وعرفت بنفسك وعرف الناس معك وقد كان مع رسول اهلل يساء 
من أهل بيته وبناته وأزواجه ومولياته وخدمه وخدم أهل بيته فما علمت منهن امرأة خرجت إىل شهود 

عة واجبة على الرجال بأكثر من وجوب اجلماعة يف الصلوات غريها وال إىل مجاعة غريها يف مجعة واجلم
ليل أو هنار وال إىل مسجد قباء، فقد كان النيب يأتيه راكبا وماشيا وال إىل غريه من املساجد وما أشك 

ليدع أن  أهنن كن على اخلري مبكاهنن من رسول اهلل أحرص وبه أعلم من غريهن وأن النيب مل يكن
يأمرهن مبا جيب عليهن وعليه فيهن وما هلن فيه من اخلري وإن مل جيب عليهن كما أمرهن بالصدقات 



والسنن وأمر أزواجه باحلجاب وما علمت أحدا من سلف املسلمني أمر أحدا من يسائه بإتيان مجعة وال 
ليه بل قد روي واهلل أعلم عن مجاعة من ليل وال هنار ولو كان هلن يف ذلك فضل أمروهن به وأذيوا هلن إ

صالة املرأة يف بيتها خري من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف   :النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال
  .حجرهتا خري من صالهتا يف املسجد أو املساجد  

حدثنا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أيه مسع  
إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن  :عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم تقول

إذا استأذيت أحدكم امرأته لتشهد العشاء فال مينعها  فاحتمل أن   :أصوم حىت يأيت شعبان وروي
جيب عليهن واحتمل أن يكون على اإلستحباب فلما كان ما وصفت من اإلستدالل بأن مل خيتلف 

 العامة أن ليس على املرأة شهود صالة مجاعة كما هي على الرجل  
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وأن لوليها حبسها كان هذا اختيارا ال فرضا على الويل أن يأذن للمرأة للعشاء فقال ما علمت أحدا   

إىل من املفتني خيالف يف أن ليس على الرجل اإلذن المرأته إىل مجعة وال مجاعة ولقد قال بعضهم وال 
ففي أن مل خيتلف املفتون إن كان كما قلت دليل على أن ال  :حج أليه ال يفوهتا يف عمرها، فقلت

ولقد قال بعضهم  :جيهلوا معىن حديث رسول اهلل إذا كان معىن حديث رسول اهلل حمتمال ما قالوا قال
لفريضة فقد منعها مساجد اهلل لزوج املرأة أن مينعها من احلج قلت أما هذا فال أليه إذا جاز له أن مينعها ا

ال مينعها الفريضة من احلج فلم أخالف احلديث بل هو  :كلها فأباح له خالف احلديث فإذا قلت
 :ظاهر احلديث ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل كلها وفيه واهلل أعلم داللة على أن هلم منعهن بعضها قال

لفريضة من احلج والعمرة يف سفر وال أجربه على ما وأجرب زوج امرأة ووليها من كان على أن يدعها وا
تطوعت به منهما فإذا أذن هلا إىل احلج فلم مينعها مساجد اهلل أليه قد أذن هلا يف الفرض إىل مسجد اهلل 

  .وقد روي حديث أن يترك النساء إىل العيدين فإن كان ثابتا قلنا به :احلرام، قال
  
 باب غسل اجلمعة  



إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم   :قال اهلل جل ثناؤه :قال الشافعي :الحدثنا الربيع ق 
فدلت السنة على أن الوضوء من احلدث  :وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم  ، قال

ال تقربوا الصالة وأيتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري   :وقال اهلل جل ثناؤه
فكان الوضوء عاما يف كتاب اهلل من األحداث وكان أمر اهلل اجلنب دليال  : تغتسلوا  قالسبيل حىت

واهلل أعلم أن ال جيب الغسل إال من جنابة إال أن تدل السنة على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة اهلل 
غري اجلنابة  يف األخذ هبا ودلت على وجوب الغسل من اجلنابة ومل أعلم دليال بينا على أن جيب غسل

الوجوب الذي ال جيزىء غريه قال وقد روي يف غسل يوم اجلمعة شيء فذهب ذاهب إىل غري ما قلنا 
  .ولسان العرب واسع

 :أخربيا الشافعي أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل قال :حدثنا الربيع قال 

  .من جاء منكم إىل اجلمعة فليغتسل 

وسفيان عن صفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل أخربيا مالك  
  .غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم :قال

فاحتمل واجب ال جيزىء غريه وواجب يف األخالق وواجب يف اإلختيار ويف النظافة  :قال الشافعي 
ب حقك علي إذ رأيتين موضعا وج :ويفي تغري الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل

حلاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أوىل معنييه ملوافقة ظاهر القرآن يف عموم الوضوء من األحداث 
وخصوص الغسل من اجلنابة والداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غسل يوم اجلمعة أيضا فإن 

دخل  :عن سامل بن عبد اهلل قال أخربيا مالك عن ابن شهاب :فاذكر الداللة قلت :قال قائل
أية ساعة هذه  :رجل من أصحاب رسول اهلل املسجد يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب خيطب فقال عمر

فقال يا أمري املؤمنني ايقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء 
فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أن  :يأيضا وقد علمت أن رسول اهلل كان يأمر بالغسل قال الشافع

رسول اهلل كان يأمر بالغسل يوم اجلمعة فذكر عمر علمه وعلم عثمان فذهب عنا أن يتوهم أن يكويا 
يسيا علمهما عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غسل يوم اجلمعة إذا ذكر عمر علمهما يف املقام 

ومل خيرج عثمان فيغتسل ومل يأمره عمر بذلك وال أحد  الذي توضأ فيه عثمان يوم اجلمعة ومل يغتسل
ممن حضرمها من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ممن علم أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



بالغسل معهما أو بإخبار عمر عنه، دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النيب بالغسل على األحب 
ي ال جيزىء غريه وكذلك واهلل أعلم دل على أيه علم من مسع خماطبة عمر ال على اإلجياب للغسل الذ

وعثمان يف مثل علم عمر وعثمان إما أن يكون علموه علما وإما أن يكون علموه خبرب عمر كالداللة 
  .عن عمر وعثمان وروت عائشة األمر بالغسل يوم اجلمعة

كان الناس عمال أيفسهم فكايوا  :تأخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال 
  .لو اغتسلتم :يروحون هبيآهتم فقيل هلم
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من توضأ فيها ويعمت ومن اغتسل فالغسل   :قال وروي من حديث البصريني أن رسول اهلل قال  

زىء أفضل  ، قال وقول أكثر من لقيت من املفتني اختيار الغسل يوم اجلمعة وهم يرون أن الوضوء جي
منه ويف حديث ابن عمر عن رسول اهلل من جاء منكم اجلمعة فليغتسل، ما يدل على أن غسل يوم 
اجلمعة ال جيب الوجوب الذي ال جيزىء غريه ألن الغسل إذا وجب الوجوب الذي ال جيزىء غريه 

من جاء منكم اجلمعة   :وجب على كل مصل جاء اجلمعة أو ختلف عنها ألن قول رسول اهلل
  .ل  يدل على أن ال غسل على من مل يأت اجلمعةفليغتس
  
 باب يكاح البكر  

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن الفضل عن يافع بن جبري عن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف يفسها وإذهنا   :عبد اهلل بن عباس أن رسول اهلل قال

  .صماهتما  

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن جارية عن خنساء  
  .ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النيب فرد يكاحه



تزوجين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أخربيا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
بنة سبع وبىن يب وأيا ابنة تسع وكنت ألعب بالبنات فكن جوار يأتينين فإذا رأين رسول اهلل تقمعن وأيا ا

  .فكان رسول اهلل يسر هبن إيل

والويل الذي قال رسول اهلل األمي أحق بنفسها منه األب خاصة أليه ال يكون ألحد  :قال الشافعي 
ب فهو الويل املطلق وحديث ابن عباس يف األمي أحق والية معه وإمنا تكون الوالية لغريه إذا مل يكن أ

بنفسها من وليها مثل حديث خنساء إذا كايت املرأة أميا واألمي الثيب يزوجها أبوها بغري إذهنا فرد 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكاحه

تمل ما ذهبنا إليه والبكر تستأذن من يفسها واهلل أعلم يستأذهنا أبوها يف يفسها وهذا حي :قال الشافعي 
واهلل أعلم فقلنا أمره اآلباء باإلستئذان لألبكار يف اإليكاح أطيب أليفسهن وأحرى إن كان هبن علة يف 
أيفسهن أو هلن علة فيمن يستأمرن يف إيكاحه أن يذكرهنا ال على أن هلن يف أيفسهن مع آبائهن أمرا إن 

أن رسول اهلل تزوج عائشة وهي بنت سبع سنني مل يأذن أن ينكحن مل جير أن ينكحن وذهبنا إىل ذلك 
وأدخلها عليه وهي بنت تسع سنني وهي يف حال التزويج والدخول ممن ال أمر له يف يفسه فلو كان 
النكاح ال جيوز على البكر إال بإذهنا مل جيز أن تزوج حىت يكون هلا أمر يف يفسها كما قلنا يف املولود 

لولد فيعفو أو يصاحل أو يقتل ألن ذلك ال يكون إال بأمره وهو صغري ال يقتل أبوه حيبس قاتله حىت يبلغ ا
إذا زوج األب ابنته البكر بالغا أو صغرية بغري إذهنا  :أمر له فوقفنا قتل قاتل أبيه حىت يكون له أمر فقلنا

فت لزمها النكاح وإن مل يستأمرها فإن قيل فما دل على أن قول النيب تستأمر على ما قلت قيل ما وص
من يكاحه عائشة وهي ال أمر هلا ودخول النيب صلى اهلل عليه وسلم هبا وهي ممن ال أمر هلا إذ زوجها 
أبوها وإيكاح اآلباء الصغار قدميا وإن مل خيتلف أحد أن ذلك جائز عليهن فإن قيل فهل من داللة غري 

د مع يبينا أمرا بل فرض وشاورهم يف األمر  ، ومل جيعل اهلل ألح  :ذلك قلت يعم، قال اهلل لنبيه
عليهن طاعته فيما أحبوا أو كرهوا فإن قيل فما معىن ذلك قيل واهلل أعلم هو يشبه أن يكون على 

استطابة أيفسهم وعلى أن يسنت باملشورة من بعده من ليس له ما لرسول اهلل فيه فإن قيل فهل من دليل 
آمروهن  :مها فأتت رسول اهلل فقاليعم، زوج يعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أ :قيل ?غريه

يف بناهتن وكايت ابنته بكرا وال اختالف أن ليس لألم شيء من إيكاح ابنتها مع أبيها ولو كايت منفردة 
  .وال من إيكاح يفسها إال بوليها



  
 باب النجش  

سول أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن ر :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع بن سلمان قال 
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن النجش 

أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب  :أخربيا الشافعي قال :أخربيا الربيع قال 
  .ال تناجشوا    :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :هريرة قال
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 .أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله أخربيا سفيان ومالك عن أيب الزياد عن األعرج عن  

والنجش أن حيضر الرجل السلعة تباع فيعطي هبا الشيء وهو ال يريد الشراء  :قال الشافعي رمحه اهلل
ليقتدي به السوام فيعطون هبا أكثر مما كايوا يعطون لو مل يسمعوا سومه قال فمن جنش فهو عاص 

 عنه ومن اشترى وقد جنش غريه بأمر صاحب السلعة أو غري أمره بالنجش إن كان عاملا بنهي رسول اهلل
لزمه الشراء كما يلزم ممن مل ينجش عليه ألن البيع جائز ال يفسده معصية، رجل جنش عليه ألن عقده 
غري النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة ألن الناجش غري فال يفسد على املتبايعني بفعل غريمها وأمر 

جش معصية منه ومن الناجش معصية قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول اهلل صاحب السلعة بالن
  .صلى اهلل عليه وسلم فجاز البيع وقد جيوز أن يكون زاد من ال يريد الشراء

  
 باب يف بيع الرجل على بيع أخيه  

هلل عليه أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى ا :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
  .ال يبع بعضكم على بيع بعض    :وسلم قال

 :أخربيا مالك وسفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

  .ال يبع بعضكم على بيع بعض   



  :قالأخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

  .ال يبع الرجل على بيع أخيه  

  .أخربيا سفيان عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب مثله 

وهبذا يأحذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ومل يتفرقا عن مقامهما الذي  :قال الشافعي 
يرد السلعة اليت اشترى أوال وألن تبايعا فيه أن يبيع املشتري سلعة تشبه السلعة اليت اشترى أوال أليه لعله 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جعل للمتبايعني اخليار ما مل يتفرقا فيكون البائع اآلخر قد أفسد على 
  .البائع األول بيعه مث لعل البائع اآلخر خيتار يقض البيع فيفسد على البائع واملبتاع بيعه

وال بعدما يتفرقان عن مكاهنما الذي تبايعا فيه عن أن  ال أهني رجلني قبل أن يتبايعا :قال الشافعي 
وهذا يوافق حديث املتبايعني  :يبيع أي املتبايعني شاء ألن ذلك ليس بيعا على بيع غريه فينهى عنه، قال

باخليار ما مل يتفرقا مل وصفت فإذا باع رجل رجال على بيع أخيه يف هذه احلال فقد عصى إذا كان عاملا 
قيل بداللة  ?وكيف ال يفسد وقد هني عنه :البيع الزم ال يفسد، فإن قال قائلباحلديث فيه و
أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع األول شيئا إذا مل يكن  :احلديث يفسه

للمشتري أن يأخذ البيع اآلخر فيترك به األول بل كان ينفع األول أليه لو كان يفسد على كل بيع بيعه 
رغب للمشتري فيه، أفرأيت إن كان البيع األول إذا مل يتفرق املتبايعان عن مقامهما الزما بالكالم كان أ

كلزومه لو تفرقا ما كان البيع اآلخر يضر البيع األول، أو رأيت لو تفرقا مث باع رجل رجال على ذلك 
شترى مثلها ولزمته هذا ال البيع هل يضر األول شيئا أو حيرم على البائع اآلخر أن يبيعه رجل سلعة قد ا

يضره وهذا يدل على أيه إمنا ينهى عن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجالن وقبل أن يتفرقا فأما يف 
  .غري تلك احلال فال

  
 باب بيع احلاضر للبادي  

ر ال يبع حاض  :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل قال 
  .لباد  

ال يبع   :أخربيا سفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
  .حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض  
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ن أهل ليس يف النهي عن بيع احلاضر للبادي بيان معىن واهلل أعلم مل هنى عنه إال أ :قال الشافعي  

البادية يقدمون جاهلني باألسواق، وحباجة الناس إىل ما قدموا به ومستثقلني املقام فيكون أدىن من أن 
يرختص املشترون سلعهم فإذا توىل أهل القرية هلم البيع ذهب هذا املعىن فلم يكن على أهل القرية يف 

مل يكن فيهم الغرة مبوضع حاجة املقام شيء يثقل عليهم ثقله على أهل البادية فريخصون هلم سلعهم و
الناس إىل ما يبيع الناس من سلعهم وال باألسواق فريخصوهنا هلم فنهوا واهلل أعلم لئال يكويوا سببا لقطع 
ما يرجى من رزق املشتري من أهل البادية ملا وصفت من ارختاصه منهم فأي حاضر باع لباد فهو عاص 

اللة احلديث يفسه ألن البيع لو كان يكون مفسوخا مل يكن إذا علم احلديث والبيع الزم غري مفسوخ بد
يف بيع احلاضر للبادي إال الضرر على البادي من أن حتبس سلعته، وال جيوز فيها بيع غريه حىت يلي هو 

أو باد مثله بيعها فيكون كمكسد هلا وأحرى أن يرزق مشتريه منه بارختاصه إياها بإكسادها باألمر 
غرة البادي اآلخر فلم يكن ههنا معىن خياف ميتنع فيه أن يرزق بعض الناس من األول من رد البيع و

  .بعض فلم جيز فيه واهلل أعلم إال ما قلت من أن بيع احلاضر للبادي جائز غري مردود واحلاضر منهي عنه
  
 باب تلقي السلع  

عرج عن أيب هريرة أن أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األ :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .ال تلقوا السلع    :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

  .وقد مسعت يف هذا احلديث فمن تلقاها فصاحب السلعة باخليار بعد أن يقدم السوق :قال الشافعي 

بيع وهبذا يأخذ إن كان ثابتا ويف هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فال :قال الشافعي 
جائز غري أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق اخليار ألن تلقيها حني يشتري من البدوي قبل أن 
يصري إىل موضع املساومني من الغرر له بوجه النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو 

  .باخليار بني إيفاذ البيع ورده وال خيار للمتلقي أليه هو الغار ال املغرور
  



 اب عطية الرجل لولده ب 

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن وعن حممد  :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
بن النعمان بن بشري حيدثايه عن النعمان بن بشري أن أباه أتى به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أكل ولدك حنلت   :صلى اهلل عليه وسلمإين حنلت ابين هذا غالما كان يل فقال رسول اهلل  :فقال
  .ال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فأرجعه   :مثل هذا قال

أليس يسرك أن يكويوا يف الرب   :وقد مسعت يف هذا احلديث أن رسول اهلل قال :قال الشافعي 
  .فأرجعه    :بلى، قال :إليك سواء  قال

يا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن أخرب :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
  .ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال الوالد من ولده    :طاوس أن النيب قال

وحديث النعمان ثابت وبه يأخذ وفيه الداللة على أمور منها حسن األدب يف أن ال  :قال الشافعي 
قلب املفضل عليه شيء مينعه من بره ألن كثريا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض يف حنل فيعرض يف 

من قلوب اآلدميني جبل على االقتصار عن بعض الرب إذا أوثر عليه والداللة على أن حنل الوالد بعض 
ولده دون بعض جائز من قبل أيه لو كان ال جيوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء أليه غري جائز 

ن يقال أرجعه وقوله صلى اهلل عليه وسلم فأرجعه دليل على أن فهو على أصل ملكك األول أشبه من أ
أشهد غريي فهذا  :للوالد رد ما أعطى الولد وأيه ال حيرج بارجتاعه منه فقد روي عن النيب أيه قال

  .يدل على أيه اختيار

مل فإذا كان هكذا فسواء أدان الولد أو تزوج رغبة فيما أعطاه أبوه أو مل يدن أو  :قال الشافعي 
يتزوج فله أن يرجع يف هبته له مىت شاء قال وقد محد اهلل جل ثناؤه على إعطاء املال والطعام يف وجوه 

مسكينا   :وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني  وقال  :اخلري وأمر هبما فقال
وإن   :هلم  وقال وال ينفقون يفقة صغرية وال كبرية وال يقطعون واديا إال كتب  :ويتيما  وقال

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون  فإذا جاز هذا لألجنبيني   :تبدوا الصدقات فنعما هي  وقال
 وذوي القرىب فال أقرب من الولد وذلك أن الرجل إذا أعطى  
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مودا على هذا كان ماله ذا قرابته غري ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن يفسه فإذا كان حم  

حممودا أن يعطيه بعض ولده دون بعض ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم ويستحب 
له أن يسوي بينهم لئال يقصر واحد منهم يف بره فإن القرابة تنفس بعضها بعضا ما مل تنفس البعادة  قال 

عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه  يريد البعداء وقد فضل أبو بكر عائشة بنخل وفضل عمر :الربيع  
  .وفضل عبد الرمحن بن عوف ولد أم كلثوم

لو اتصل حديث طاوس أيه ال حيل لواهب أن يرجع فيما وهب إال الوالد فيما وهب  :قال الشافعي 
لولده لزعمت أن من وهب هبة ملن يستثيبه مثله أو ال يستثيبه وقبضت اهلبة مل يكن للواهب أن يرجع يف 

  .مل يثبه املوهوب له واهلل أعلمهبته وإن 
  
 باب بيع املكاتب  

وأخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
إين كاتبت أهلي على تسع أواق يف كل عام أوقية فأعينيين، فقالت  :جاءتين بريرة فقالت :قالت

هلم عددهتا ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت إن أحب أهلك أن أعدها  :عائشة
إين عرضت ذلك عليهم فأبوا  :هلم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول اهلل جالس فقالت

إال أن يكون الوالء هلم فسمع ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأهلا النيب فأخربته عائشة فقال هلا 
ذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق، ففعلت عائشة مث قام رسول اهلل يف الناس خ :رسول اهلل

أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهلل ما كان  :فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال
إمنا الوالء من شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اهلل أحق وشرط اهلل أوثق و

  .ملن أعتق 

  .أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

 :وحديث حيىي عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط يف قوله :قال الشافعي 

واشترطي هلم الوالء، وأحسب حديث عمرة أن عائشة كايت شرطت هلم بغري أمر النيب وهي ترى ذلك 



ال مينعك منها ما تقدم فيها من شرطك وال  :اهلل أهنا إن اعتقتها فالوالء هلا وقال جيوز فأعلمها رسول
  .أرى أمرها أن تشترط هلم ما ال جيوز

  .وهبذا يأخذ وقد ذهب فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرين حفظه منها إن شاء اهلل :قال الشافعي 

يعم يف حالني  :بيع املكاتب قلتقال يل بعض أهل العلم باحلديث والرأي جيوز  :قال الشافعي 
أن حيل جنم من جنوم الكتابة فيعجز عن أدائه أليه إمنا عقدت له الكتابة على  :قلت ?وما مها :قال

اآلداء فإذا مل يؤد ففي يفس الكتابة أن للموىل بيعه أليه إذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد حباله 
أن يرضى املكاتب بالبيع  :لمت هبذا فما احلال الثايية، قلتقد ع :قبل أن يكاتبه إن شاء سيده قال

أفليس يف املكاتب شرطان إىل  :قلت ?بلى فأين هذا :والعجز من يفسه وإن مل حيل له جنم، قال
والشرط الثاين للعبد ما أدى أليه مل خيرج  :بلى، قلت :السيد بيعه يف أحدمها وهو إذا مل يوفه قال

  .أما اخلروج من ملك سيده فلم يك بالكتابة :البالكتابة من ملك سيده، ق
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وإذا مل خيرج من ملك سيده بالكتابة، هل الكتابة إال شرط للعبد على سيده  :قلت :قال الشافعي  

 :قال .أرأيت من كان له شرط فتركه أليس ينفسخ شرطه :ال، قلت :وللسيد على عبده، قال

العبد لو كان له مال فعفاه مل جيز  :قال ?فلم ال يكون هذا يف العبد :أما من األحرار فبلى، قلت
أفليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا  :جيوز، قلت :فإن عفاه بإذن سيده قال :له، قلت

ولو اجتمعا على أن يعتق املكاتب عبده أو يهب ماله  :بلى، قلت :قال ?بترك شرطه يف الكتابة
 : جيوز إذا اجتمعا على إبطال الكتابة أن يبطالها، قال وقلت لهفلم ال :بلى، قلت :جاز، قال

ذهاب بريرة إىل أهلها مساومة بنفسها لعائشة، ورجوعها إىل عائشة جبواب أهلها بأن اشترطوا والءها 
ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بأن تباع ورضا الذي يكاتبها بذلك ألهنا ال تشتري إال 

فإن قلت  :فقد كان يف هذا ما يكفيك مما سألت عنه، قال :أجل، فقلت :لممن كاتبها، قا
فحديثها يدل على أهنا  :ال، قلت :أفترى من استعان يف كتابته معجزا قال :فلعلها عجزت، قلت



 ?بغري رضاها :فلعل ألهلها بيعها قلت :مل تعجز وإن كايت قد عجزت، فلم يعجزها سيدها قال

 :اها راضية إذا كايت مساومة بنفسها ورسوال ألهلها وإليهم، قالأفتر :لعل ذلك، قلت :قال

فينبغي أن يذهب تومهك أهنم باعوها بغري رضا وتعلم أن من لقينا من املفتني إذا مل  :قلت .يعم
خيتلفوا يف أن ال يباع املكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبيع ال جيهلون سنة رسول اهلل وأيه لو كان 

ان أوالمها ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع أيه بني يف احلديث كما وصفت أن مل تبع إال حمتمال معنيني ك
  .أجل :برضاها، قال

إن  :قلت ?فما معىن إبطال النيب شرط عائشة ألهل بريرة :فقال يل بعض الناس :قال الشافعي 
إن اهلل قد قضى أن الوالء بينا واهلل أعلم يف احلديث يفسه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أعلمهم 

ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل فإن مل تعلموا آباءهم  فإخوايكم يف الدين  :ملن أعتق وقال
ومواليكم  ، وأيه يسبهم إىل مواليهم كما يسبهم إىل آبائهم وكما مل جيز أن حيولوا عن آبائهم فكذلك 

وإذا تقول للذي أيعم اهلل عليه   :منتهم وقال اهللال جيوز أن حيولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا أ
  .وأيعمت عليه أمسك عليك زوجك  

 :الوالء ملن أعتق، وهنى رسول اهلل عن بيع الوالء وعن هبته وروي عنه أيه قال :وقال رسول اهلل 

الوالء حلمة كلحمة النسب، ال يباع وال يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خالف ما قضى اهلل 
ورسوله عاصيا، وكايت يف املعاصي حدود وآداب وكان من آداب العاصني أن تعطل عليهم شروطهم 

  .لينكلوا عن مثلها وينكل هبا غريهم وهذا كان من أحسن األدب
  
 باب الضحايا  

أخربيا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .أيس بن مالك أن رسول اهلل ضحى بكبشني أملحني صهيب عن 

بن سعيد عن عباد بن متيم أن عومير بن أشقر ذبح أضحية قبل أن  .وروى مالك عن حيىي :قال 
وروى مالك عن  :يغدو يوم األضحى وأيه ذكر ذلك لرسول اهلل فأمره أن يعود بضحية أخرى، قال

دينار ذبح قبل أن يذبح النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم  حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار أن أبا بردة بن



ال أجد إال جذعا، فقال  :األضحى فزعم أن رسول اهلل أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة
  .وإن مل جتد إال جذعا فاذحبه :النيب

ن فاحتمل أن يكون إمنا أمره أن يعود بضحية أخرى ألن الضحية واجبة واحتمل أ :قال الشافعي 
يكون إمنا أمره أن يعود إن أراد أن يضحي ألن الضحية قبل الوقت ليست بضحية جتزيه فيكون يف عداد 

ووجديا الداللة عن رسول اهلل أن الضحية ليست بواجبة ال حيل تركها وهي سنة  :من ضحى، قال
 :ت بواجبة قيلفأين السنة اليت دلت على أهنا ليس :جيب لزومها ويكره تركها ال على إجياهبا فإن قيل

قال رسول  :أخربيا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن محيد عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة قالت
إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فال ميس شعره وال بشره  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .شيئا
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فإن أراد  :حية ليست بواجبة لقول رسول اهللويف هذا احلديث داللة على أن الض :قال الشافعي  

أن يضحي ولو كايت الضحية واجبة أشبه أن يقول فال ميس من شعره حىت يضحي ويأمر من أراد أن 
ما دل على أيه اختيار  :يضحي أن ال ميس من شعره شيئا حىت يضحي اتباعا واختيارا، فإن قال قائل

أيا  :هلل بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالتروى مالك بن أيس عن عبد ا :ال واجب، قيل له
فتلت قالئد هدي رسول اهلل بيدي مث قلدها رسول اهلل بيده مث بعث هبا مع أيب فلم حيرم على رسول اهلل 

  .شيء أحله اهلل له حىت حنر اهلدي

باهلدي البعثة  :يف هذا داللة على ما وصفت من أن املرء ال حيرم بالبعثة هبديه يقول :قال الشافعي 
  .أكرب من إرادة الضحية

  
 باب املختلفات اليت يوجد على ما يوجد منها دليل علي  
  
 غسل القدمني ومسحهما  



فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل   :حنن يقرأ آية الوضوء :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
اغسلوا وجوهكم املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني  بنصب أرجلكم على معىن ف

والكعبان اللذان أمر  :وأيديكم وأمسحوا برؤوسكم وعلى ذلك عنديا داللة السنة واهلل أعلم، قال
بغسلهما ما أشرف من جممع مفصل الساق والقدم، والعرب تسمي كل ما أشرف واجتمع كعبا حىت 

  .كعب مسن :تقول

وأيديكم   :إىل الكعبني  كقولهوأرجلكم   :فذهب عوام أهل العلم أن قول اهلل :قال الشافعي 
  .إىل املرافق  وأن املرافق والكعبني مما يغسل

أخربيا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
خرجنا مع عائشة زوج النيب إىل مكة  :عن عمران بن بشري عن سامل سبالن موىل النضريني قال

أسبغ  :فأتى عبد الرمحن بن أيب بكر بوضوء فقالت عائشة :بأيب حىت يصلي هبا قال فكايت خترج
  .ويل لألعقاب من النار يوم القيامة  :الوضوء، فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

وأخربيا سفيان عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب سلمة عن عائشة  :قال الشافعي 
أسبغ الوضوء يا عبد الرمحن فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الت لعبد الرمحنأهنا ق
  .ويل لألعقاب من النار :يقول

 :فال جيزىء متوضئا إال أن يغسل ظهور قدميه وبطوهنما وأعقاهبما وكعبيه معا، قال :قال الشافعي 

ش على ظهورمها أحد احلديثني من وقد روي أن رسول اهلل مسح ظهور قدميه وروي أن رسول اهلل ر
فلم ال جيزىء مسح ظهور القدمني أو رشهما وال يكون  :فإن قال قائل :وجه صاحل اإلسناد، قال

مضادا حلديث أن النيب غسل قدميه كما أجزأ املسح على اخلفني ومل يكن مضادا لغسل القدمني قيل 
عليهما يضاد غسل القدمني وهو غريمها  املسح :اخلفان حائالن دون القدمني فال جيوز أن يقال :له

مسح أو رش ظهور القدمني فقد زعم أن ليس بواجب على املتوضىء غسل بطن  :والذي قال
القدمني وال ختليل بني أصابعهما وال غسل أصابعهما وال غسل عقبيه وال كعبيه وقد قال رسول اهلل 

هلما من  :عراقيب من النار، وال يقالويل لل :ويل لألعقاب من النار، وقال :صلى اهلل عليه وسلم
ألعمى يتوضأ  :النار إال وغسلهما واجب ألن العذاب إمنا يكون على ترك الواجب وقال رسول اهلل

 :بطن القدم بطن القدم، فجعل األعمى يغسل بطن القدم وال يسمع النيب فسمي البصري، فإن قال قائل



أما أحد احلديثني فليس  :لقدمني ورشهما قيلفما جعل هذه األحاديث أوىل من حديث مسح ظهور ا
مما يثبت أهل العلم باحلديث لو ايفرد وأما احلديث اآلخر فحسن اإلسناد ولو كان منفردا ثبت والذي 

خيالفه أكثر وأثبت منه وإذا كان هكذا كان أوىل ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت وهو قول 
  .األكثر منه العامة

  
 والتغليس بالفجر  باب اإلسفار 

   
 

 2689 :صفحة 
 
أخربيا سفيان عن حممد بن عجالن عن عاصم بن عمر  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

أسفروا بالصبح فإن ذلك أعصم  :بن قتادة عن حممود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول اهلل قال
أخربيا سفيان عن الزهري  :الشافعي قالأخربيا  :أخربيا الربيع قال .ألجوركم أو قال لألجر 

كن يساء من املؤمنات يصلني مع النيب وهن متلفعات مبروطهن مث يرجعن  :عن عروة عن عائشة قالت
وروى زيد بن ثابت عن النيب ما يوافق هذا وروى مثله  :إىل أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس، قال

فقلنا إذا ايقطع  :قال الشافعي .السالم أيس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النيب عليه
اإلسفار بالفجر  :الشك يف الفجر اآلخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح أحب إلينا، وقال بعض الناس

وروي حديثان خمتلفان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذيا بأحدمها وذكر  :أحب إلينا، قال
أرأيت إن كايا  :وقال يل :ن أرفق بالناس قالأخذيا به أليه كا :حديث رافع بن خديج وقال

خمتلفني، فلم صرت إىل التغليس، قلت ألن التغليس أوالمها مبعىن كتاب اهلل وأثبتهما عند أهل احلديث، 
 :فاذكر ذلك قلت :وأشبههما جبمل سنن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأعرفهما عند أهل العلم قال

ات والصالة الوسطى  فذهبنا إىل أهنا الصبح وكان أقل ما يف حافظوا على الصلو  :قال اهلل تعاىل
الصبح إن مل تكن هي أن تكون مما أمريا باحملافظة عليه فما دلت السنة ومل خيتلف أحد أن الفجر إذا بان 

معترضا فقد جاز أن يصلي الصبح، علمنا أن مؤدي الصالة يف أول وقتها أوىل باحملافظة عليها من 



 .أي األعمال أفضل :أول الوقت رضوان اهلل، وسئل رسول اهلل :ول اهللمؤخرها، وقال رس

  .الصالة يف أول وقتها ورسول اهلل ال يؤثر على رضوان اهلل وال على أفضل األعمال شيئا :فقال

ومل خيتلف أهل العلم يف امرىء أراد التقرب إىل اهلل بشيء يتعجله مبادرة ما ال خيلو  :قال الشافعي 
ون من النسيان والشغل ومقدم الصالة أشد فيها متكنا من مؤخرها وكايت الصالة املقدمة من منه اآلدمي

 ?فأي من حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما :أعلى أعمال بين آدم وأمريا بالتغليس هبا ملا وصفنا، قال

ت من حديث عائشة وزيد بن ثابت وثالث معهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بالتغليس أثب :قلت
فإن رسول اهلل ال يأمر بأن تصلى صالة يف وقت،  .حديث رافع بن خديج وحده يف أمره باإلسفار

  .ويصليها يف غريه

وأثبت احلجج وأوالها ما ذكريا من أمر اهلل باحملافظة على الصلوات مث قول رسول  :قال الشافعي 
الصالة يف أول وقتها ،  :الق ?إذ سئل أي األعمال أفضل :أول الوقت رضوان اهلل وقوله :اهلل

إن خالفه فاحلجة يف أخذيا  :فيخالف حديث رافع بن خديج حديثكم يف التغليس، قلت :قال فقال
حبديثنا ما وصفت وقد حيتمل أن ال خيالفه بأن يكون اهلل أمريا باحملافظة على الصالة فقال رسول اهلل 

اهلل، فلعل من الناس من مسعه فقدم الصالة إن ذلك أفضل األعمال وإيه رضوان  :صلى اهلل عليه وسلم
قبل أن يتبني الفجر فأمرهم أن يسفروا حىت يتبني الفجر اآلخر فال يكون معىن حديث رافع ما أردت من 

األمر باإلسفار، ال  :فما ظاهر حديث رافع، قلت :اإلسفار وال يكون حديثه خمالفا حديثنا، قال
ألحاديث كان أوىل بنا أن ال ينسبه إىل االختالف وإن كان بالتغليس وإذا احتمل أن يكون موافقا ل

  .خمالفا فاحلجة يف تركنا إياه حبديثنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومبا وصفت من الدالئل معه
  
 باب رفع األيدي يف الصالة  

بن عبد اهلل  أخربيا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه  :بن عمر عن أبيه قال

  .وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع وال يرفع بني السجدتني 



رأيت  :حدثين وائل بن حجر قال :مسعت أيب يقول :أخربيا سفيان عن عاصم بن كليب قال 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصالة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه رس

  .مث أتيتهم يف الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم يف الربايس :قال وائل

وروى هذا احلديث أبو محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل  :قال الشافعي 
  .معاعليه وسلم فصدقوه 

   
 

 2690 :صفحة 
 
إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه  :وهبذا يقول فنقول :قال الشافعي رمحه اهلل  

وإذا أراد أن يركع رفعهما وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع وال يرفع يديه يف شيء من الصالة 
  .غري هذه املواضع

  .اديث تركنا ما خالفها من األحاديثوهبذه األح :قال الشافعي رمحه اهلل 

فإيا يراه  :ألهنا أثبت إسنادا منه وأهنا عدد والعدد أوىل باحلفظ من الواحد فإن قيل :قال الشافعي 
رأى املصلي يرخي يديه فلعله أراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حىت املنكبني واحتمل ما 

ز املنكبني وهذا حذو حىت حياذي منكبيه وحديثنا عن الزهري جياوزه وجياوز الرأس ورفعهما وال جياو
أفيجوز أن جياوز  :أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقويه وحيددويه حتديدا ال يشبه الغلط واهلل أعلم فإن قيل

  .ال ينقص الصالة وال يوجب سهوا، واالختيار أن ال جياوز املنكبني :قيل ?املنكبني
  
 باب اخلالف فيه  

   
 

 2691 : صفحة
 



إذا   :فخالفنا بعض الناس يف رفع اليدين يف الصالة، فقال :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال  
افتتح الصالة املصلي رفع يديه حىت حياذي أذييه مث ال يعود يرفعهما يف شيء من الصالة واحتج حبديث 

رأيت النيب صلى اهلل  :قالرواه يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب 
مث قدمت الكوفة فلقيت يزيد هبا فسمعته حيدث  :عليه وسلم إذا افتتح الصالة يرفع يديه، قال سفيان

هكذا مسعت يزيد حيدثه هكذا ويزيد  :مث ال يعود، فظننت أهنم لقنوه، قال سفيان :هبذا وزاد فيه
هذا احلديث ويقول كأيه لقن هذا  وذهب سفيان إىل أن يغلط يزيد يف :مث ال يعود، قال :فيه

فقلت لبعض من يقول هذا  :احلرف اآلخر فلقنه ومل يكن سفيان يرى يزيد باحلافظ لذلك قال
 :قال ?أحديث الزهري عن سامل عن أبيه أثبت عند أهل العلم باحلديث أم حديث يزيد :القول

ل اهلل منهم أبو فمع الزهري أحد عشر رجال من أصحاب رسو :بل حديث الزهري وحده، قلت
محيد الساعدي وحديث وائل بن حجر كلها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا وصفت وثالثة عشر 
حديثا أوىل أن تثبت من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك إيه لو مل يكن معنا إال حديث واحد 

نا يعود لرفع اليدين ومعك حديث يكافئه يف الصحة فكان يف حديثك أن ال يعود لرفع اليدين ويف حديث
كان حديثنا أوىل أن يؤخذ به ألن فيه زيادة حفظ ما مل حيفظ صاحب حديثك فكيف صرت إىل 

حديثك وتركت حديثنا واحلجة لنا فيه عليك هبذا وكان إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا بأن أهل 
 :وائل بن حجر وقالفإن إبراهيم النخعي أيكر حديث  :احلفظ يرون أن يزيد لقن مث ال يعود، قال

وروى إبراهيم عن علي وعبد اهلل أهنما رويا عن  :أترى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد اهلل، قلت
ال، ولكن ذهب إىل أن ذلك لو كان روياه أو فعاله،  :النيب خالف ما روى وائل بن حجر، قال

إبراهيم شيء  فخفي عن :ال، قلت :قال ?أفروى هذا إبراهيم عن علي وعبد اهلل يصا :قلت
فتدري لعلهما قد فعاله فخفي عنه أو  :ما أشك يف ذلك، قلت :رواه علي وعبد اهلل أو فعاله، قال

أفرأيت مجيع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل به  :إن ذلك ليمكن، قلت :روياه فلم يسمعه قال
بد اهلل وقد فلم أحتججت بأيه ذكر عليا وع :ال، قلت :قال ?وحرم، أرواه عن علي وعبد اهلل

يأخذ هو وغريه عن غريمها ما مل يأت عن واحد منهما ومن قولنا وقولك إن وائل بن حجر إذا كان ثقة 
لو روى عن النيب شيئا، فقال عدد من أصحاب النيب مل يكن ما روى كان الذي قال كان أوىل أن 

د اهلل مل يقبل منه أليه مل يؤخذ بقوله من الذي قال مل يكن وأصل قوله أن إبراهيم لو روى عن علي وعب



يلق واحدا منهما إال أن يسمي من بينه وبينهما فيكون ثقة للقيهما مث أردت إبطال ما روى وائل بن 
ولو علمه مل  :فلعله علمه، قلت :حجر عن النيب بأن مل يعلم إبراهيم فيه قول علي وعبد اهلل، قال

من مسعه أيه رواه بال أن يقول هو رويته جاز يكن عندك فيه حجة بأن رواه، فإن كنت تريد أن توهم 
لنا أن يتوهم يف كل ما مل يرو أيه علم فيه ما مل يقل لنا علمنا ولو روى عنهما خالفه مل يكن عندك فيه 

أفرأيت فرثعا الضيب وقزعة وسهم بن منجاب حني روى إبراهيم  :وائل أعرايب، فقلت :حجة، فقال
وىل أن يروى عنهم أم وائل بن حجر وهو معروف عندكم عنهم وروى عن عبيد بن يضلة، أهم أ

بل وائل بن  :بالصحابة وليس واحد من هؤالء فيما زعمتم معروفا عندكم حبديث وال شيء، قال
برفع اليدين  :فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عمن دويه وحنن إمنا قلنا :حجر، قلت

وسلم شيئا قط عددا أكثر منهم غري وائل بن حجر، ووائل  ممن عدد، لعله مل يرو عن النيب صلى اهلل عليه
  .أهل أن يقبل عنه

   
 

 2692 :صفحة 
 
وقيل عن بعض أهل ياحيتنا إيه ملروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رفع اليدين  :قال الشافعي  

ياموا من الليل يف شهر يف االفتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو باملعمول به مث قال إن الناس كايوا إذا 
رمضان مل يأكلوا ومل جيامعوا حىت يزلت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إىل الفجر، فأما قوله ليس 

باملعمول به فقد أعيايا أن جند عند أحد علم هؤالء الذين إذا علموا باحلديث ثبت عنده فإذا تركوا 
ر فعله وال يروي عن أحد يسميه أيه تركه العمل به سقط عنده وهو يروي أن النيب فعله وأن ابن عم

 :فليت شعري من هؤالء الذين مل أعلمهم خلفوا مث حيتج بتركهم العمل وغفلتهم فأما قوله يف الناس

كايوا ال يأكلون بعد النوم يف شهر رمضان حىت أرخص هلم أن أشياء قد كايت، مث يسخها اهلل فذلك 
ول اهلل، أفيجوز أن يقال ملا قال رسول اهلل هو منسوخ بال كما قال، وقد بني اهلل ما يسخها وبينه رس

 ?فأين اخلرب أن رسول اهلل رفع اليد يف الصالة :ال، قيل :خرب عن رسول اهلل أيه منسوخ فإن قال



قد كان هذا  :أفيجوز يف كل خرب رويته عن النيب أن يقال :فلعله كان ومل حيفظ، قيل :فإن قال
  .اجلهالة بالسنن بلعله ولعله منسوخ فريد علينا أهل

وإن كان تركك أحاديث رسول اهلل مبثل ما وصفت من هذا املذهب الضعيف فكيف  :قال الشافعي 
ملنا والموا من ترك من األحاديث شيئا من أهل الكالم الذين يعتلون يف تركها بأحسن وأقوى من هذا 

  .املذهب الضعيف
  
 باب صالة املنفرد  

أخربيا سفيان بن عيينة عن حصني أظنه عن هالل بن  :ربيا الشافعي قالأخ :حدثنا الربيع قال 
أخذ بيدي زياد بن أيب اجلعد فوقف يب على شيخ بالرقة من أصحاب  :يساف مسع ابن أيب بردة قال

أخربين هذا الشيخ أن رسول اهلل رأى رجال  :ابن معبد، فقال :النيب صلى اهلل عليه وسلم، يقال له
وقد مسعت من أهل العلم  :قال الشافعي .ده فأمره أن يعيد الصالةيصلي خلف الصف وح

باحلديث من يذكر أن بعض احملدثني يدخل بني هالل بن يساف ووابصة فيه رجال ومنهم من يرويه عن 
هالل عن وابصة مسعه منه ومسعت بعض أهل العلم منهم كأيه يوهنه مبا وصفت ومسعت من يروي 

 .زادك اهلل حرصا وال تعد :ه للنيب أيه ركع دون الصف فقال له النيببإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر

فكأيه أحب له الدخول يف الصف ومل ير عليه العجلة بالركوع حىت يلحق بالصف ومل يأمره باإلعادة بل 
فيه داللة على أيه رأى ركوعه منفردا جمزئا عنه ومن حديثنا حديث ثابت أن صالة املنفرد خلف اإلمام 

لو ثبت احلديث الذي يروى عن وابصة كان حديثنا أوىل أن يؤخذ به ألن معه القياس وقول جتزئه ف
 ?أرأيت صالة الرجل منفردا أجتزىء عنه :قيل ?وما القياس وقول العامة :العامة، فإن قال قائل

فهل  :وصالة اإلمام أمام الصف وهو يف صالة مجاعة فإن قال يعم، قيل :يعم قلت :فإن قال
نفرد خلف املصلي أن يكون كاإلمام املنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا يعدو امل

فسنة موقفهما تدل على أن ليس يف االيفراد شيء  :فإن قيل فهكذا سنة موقف اإلمام واملنفرد، قيل
خربيا أ :يفسد الصالة، فإن قال باحلديث فيه، قيل يف احلديث ما ذكريا، فإن قيل فاذكر حديثك قيل

مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أيس بن مالك أن جدته مليكة دعت النيب إىل طعام 
فقمت إىل حصري لنا قد اسود من  :قوموا فألصلي لكم  ، قال أيس  :صنعته فأكل منه مث قال



ائنا فصلى لنا طول ما لبس فنضحته باملاء فقام عليه رسول اهلل وصففت أيا واليتيم وراءه والعجوز من ور
  .ركعتني مث ايصرف

أخربيا سفيان عن إسحاق بن عبد اهلل أيه مسع عمه أيس  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .صليت أيا ويتيم لنا خلف النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بيتنا وأم سلمة خلفنا :بن مالك يقول

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال فرق يف فأيس حيكي أن امرأة صلت منفردة مع  :قال الشافعي 
هذا بني امرأة ورجل، فإذا أجزأت املرأة صالهتا مع اإلمام منفردة أجزأ الرجل صالته مع اإلمام منفردا 

  .كما جتزئها هي صالهتا
  
 باب املختلفات اليت يوجد على ما يؤخذ منها دليل على  
  
 صالة اخلوف  

وإذا كنت فيهم فأقمت   :قال اهلل جل ثناؤه يف صالة اخلوف :عيقال الشاف :حدثنا الربيع قال 
  .هلم الصالة  
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أخربيا مالك عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

دو عمن صلى مع النيب يوم ذات الرقاع، صالة اخلوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه الع
فصلى بالذين معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا أليفسهم ركعة مث ايصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت 

  .الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت عليه مث ثبت جالسا وأمتوا أليفسهم مث سلم هبم 

يذكر عن  وأخربيا من مسع عبد اهلل بن عمر عن حفص :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أخيه عبيد اهلل بن عمر عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن خوات بن جبري عن النيب مثل معناه 

  .ال خيالفه



وأخذيا هبذا يف صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جهة القبلة أو جهتها غري مأمويني  :قال الشافعي 
عن النيب يف صالة اخلوف شيئا خيالف فيه هذه وروى ابن عمر  :لثبوته عن النيب وموافقته للقرآن، قال

الصالة، روى أن طائفة صفت مع النيب وطائفة وجاه العدو فصلى بالطائفة اليت معه ركعة مث استأخروا 
ومل يتموا الصالة فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة اليت كايت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة اليت بقيت 

  .طائفتان معا فأمتوا أليفسهمعليه مث ايصرفت وقامت ال

كيف أخذت حبديث خوات بن جبري دون حديث ابن عمر قيل  :فإن قال قائل :قال الشافعي 
أحدمها موافقة القرآن وأن معقوال فيه أيه عدل بني الطائفتني وأحرى أن ال يصيب املشركون  :ملعنيني

وإذا كنت فيهم فأقمت   :قال اهلل :قلت ?فأين موافقة القرآن :غرة من املسلمني، فإن قال
  .هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك  إىل  أسلحتهم  

فإذا سجدوا  فاحتمل أن يكون إذا   :فذكر اهلل صالة الطائفة األوىل معه، قال :قال الشافعي 
سجدوا ما عليهم من السجود كأهنم كايوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا 

معاييه واهلل أعلم، وذكر اهلل بالطائفتني من الصالة ومل يذكر على واحدة من الطائفتني وال فكان أوىل 
وملا كايت الطائفة األوىل مأمورة بالوقوف  :على اإلمام قضاء، وهكذا حديث خوات بن جبري قال

وإرادته  بإزاء العدو يف غري صالة كان معلوما أن الواقف يف غري صالة يتكلم مبا يرى من حركة العدو
ومددا إذا جاءه فيفهمه عنه اإلمام واملصلون فيخفف أو يقطع أو يعلمويه أن حركتهم حركة ال خوف 

فيها عليهم، فيقيم على صالته مطيال ال معجال وختالفهم الطائفة اليت بإزائهم أو بعضها وهي يف غري 
فة األخرى إذا حرست صالة، واحلارس يف غري صالة أقوى من احلارس مصليا فكان أن تكون الطائ

األوىل وإذا صارت مصلية واحلارسة غري مصلية أشبه من أن تكون األوىل قد أخذت من اآلخرة ما مل 
تعطها واحلديث الذي خيالف حديث خوات بن جبري تكون فيه الطائفتان معا يف بعض الصالة ليس هلما 

ألخرى والطائفة اجلماعة ال اإلمام الواحد حارس إال اإلمام وحده وإمنا أمر اهلل إحدى الطائفتني حبراسة ا
وإمنا أراد اهلل أن ال يصيب املشركون غرة من أهل دينه وحديث خوات بن جبري كما وصفنا  :قال

  .أقوى من املكيدة وأحصن لكل املسلمني من احلديث الذي خيالفه

  .فبهذه الدالئل قلنا حبديث خوات بن جبري :قال الشافعي 



روي حديث ال يثبت أهل العلم باحلديث مثله أن النيب صلى بذي قرد بطائفة  وقد :قال الشافعي 
  .ركعة مث سلموا وبطائفة ركعة مث سلموا

فكايت لإلمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة وإمنا تركناه ألن مجيع األحاديث يف صالة اخلوف  
ل الفرض يف الصالة على الناس جمتمعة على أن املأمومني من عدد الصالة مثل ما على اإلمام وكذلك أص

واحد يف العدد وأليه ال يثبت عنديا مثله لشيء يف بعض إسناده قال وروي يف صالة اخلوف أحاديث ال 
تضاد حديث خوات بن جبري وذلك أن جابرا روى أن النيب صلى ببطن خنل صالة اخلوف بطائفة 

سلم، وهاتان الطائفتان حمروستان فإن ركعتني مث سلم مث جاءت الطائفة األخرى فصلى هبم ركعتني مث 
  .صلى اإلمام هكذا أجزأ عنه 

وقد روى أبو عياش الزرقي أن العدو كان يف القبلة فصلى النيب بالطائفتني معا بعسفان  :قال الشافعي 
فركع وركعوا مث سجد فسجدت معه طائفة وقامت طائفة حترسه فلما قام سجد الذين حيرسويه وهكذا 

ب النيب كايوا كثريا والعدو قليل ال حائل بينهم وبينه خياف محلتهم فإذا كايوا هكذا يقول ألن أصحا
  .صليت صالة اخلوف هكذا وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذيا به ولكن احلالني خمتلفان 

  
 باب صالة كسوف الشمس والقمر  
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ن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أخربيا مالك ع :أخربيا الشافعي قال :قال الربيع  

خسفت الشمس فصلى رسول اهلل فحكى ابن عباس أن صالته ركعتان يف كل ركعة ركوعان  :قال
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم   :مث خطبهم فقال

مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة  :قالأخربيا الشافعي  .ذلك فافزعوا إىل ذكر اهلل  
.  

 :وأخربيا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت :أخربيا الشافعي قال :وحدثنا الربيع قال 

  .خسفت الشمس فصلى النيب فحكت أيه صلى ركعتني يف كل ركعة ركوعان



رسول اهلل صلى يف كسوف  أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثري بن عباس بن عبد املطلب أن 
  .الشمس ركعتني يف كل ركعة ركوعان

 :أخربيا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعود األيصاري قال 

ايكسفت الشمس ملوت إبراهيم  :ايكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول اهلل، فقال الناس
من آيات اهلل ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك إن الشمس والقمر آيتان   :فقال النيب

  .فافزعوا إىل ذكر اهلل وإىل الصالة  

إذا كسفت الشمس والقمر صلى اإلمام بالناس ركعتني يف كسوف  :فبهذا يقول :قال الشافعي 
  .كل واحد منهما يف كل ركعة ركوعان فإن مل يصل صلى املرء لنفسه كذلك

  .وبلغنا عثمان بن عفان صلى يف كسوف الشمس ركعتني يف كل ركعة ركوعان :قال الشافعي 
  
 باب اخلالف يف ذلك  

فخالفنا يف ذلك بعض الناس يف صالة الكسوف فقام  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .يصلي يف كسوف الشمس والقمر ركعتني كما يصلي الناس يف كل يوم وليس يف كل ركعة ركوعان

فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وإمنا أخذيا حبديث لنا غريه، فذكر حديثا عن  :قال الشافعي 
أيب بكرة أن النيب صلى يف الكسوف ركعتني حنوا من صالتكم هذه وذكر حديثا عن مسرة بن جندب يف 

دة كان ألست تزعم أن احلديث إذا جاء من وجهني فاختلفا وكان يف احلديث زيا :معناه فقلت له
 :بلى، فقلت :اجلائي بالزيادة أوىل أن يقبل قوله أليه أثبت ما مل يثبت الذي يقص احلديث، قال

  .عليك أن ترجع إليه :ففي حديثنا الزيادة اليت تسمع فقال أصحابه

قيل له أخربكم أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف  
سنة إحدى وسبعني ومخسمائة أخربيا الشيخان أبو يصر حممد بن احلسن بن أمحد بن عبد  البغدادي هبا

ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن  :اهلل بن البنا وأبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن الفرج الدودي قاال
ريا بن حممد بن احلسن اجلوهري قراءة وهو يسمع أخربيا أبو عمر حممد بن العباس بن حممد بن زك

حيوية قراءة عليه وأيا أمسع حدثنا أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن سيف السجستاين حدثنا الربيع بن 
صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم  :فالنعمان بن بشري يقول :وقال :سلميان أخربيا الشافعي قال



ظر فلم تنجل فالنعمان يزعم أن النيب صلى ركعتني، مث ي :وال يذكر يف كل ركعة ركوعان، فقلت
فأيت إذا ختالف  :ال، قلت :أفتأخذ به قال .الشمس، فقام فصلى ركعتني مث ركعتني مث ركعتني  

حديث النعمان وحديثنا وليس لك يف حديث النعمان إال ما لك يف حديث أيب بكرة ومسرة وأيت تعلم 
اهلل عليه وسلم صلى روى بعضهم أن النيب صلى  :أن إسناديا يف حديثنا من أثبت إسناد الناس فقال

ال، ولكن مل مل تقل به أيت  :فتقول به أيت قال :فقلت له :ثالث ركوعات يف كل ركعة قال
  .?وهو زيادة على حديثكم
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هو من وجه منقطع وحنن ال يثبت املنقطع على وجه  :قلت ?ومل ال تثبته :مل يثبته قال :قلت  

 ?وهل تروي عن ابن عباس صالة ثالث ركوعات :غلطا، قالااليفراد ووجه يراه واهلل أعلم 

خسفت الشمس  :مسعت طاوسا يقول :يعم، أخربيا سفيان عن سليمان األحول يقول :قلت
هذا ومع  :قال الشافعي .فصلى بنا ابن عباس يف صفة زمزم ست ركوعات يف أربع سجدات
عباس عن النيب موافقة كلها أن النيب احملفوظ عنديا عن ابن عباس حديث عائشة وأيب موسى وكثري بن 

فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارعن ابن عباس  :صلى ركعتني يف كل ركعة ركوعان، قال
الداللة عن ابن عباس موافقة حديث زيد  :أثبت من سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس فقلت

عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمر  روى إبراهيم بن حممد :قلت ?فأين الداللة :بن أسلم عنه قال
رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم يف كسوف الشمس  :وصفوان بن عبد اهلل بن صفوان قال
وابن عباس ال يصلي يف اخلسوف خالف صالة النيب صلى اهلل  :ركعتني يف كل ركعة ركوعان قال

عبد اهلل يروون عن ابن وإذا كان عطاء بن يسار وعمر وصفوان بن  :عليه وسلم إن شاء اهلل قال
عباس خالف ما روى سليمان األحول كايت رواية ثالثة أوىل أن تقبل وعبد اهلل بن أيب بكر وزيد بن 
أسلم أكثر حديثا وأشبه بالعلم باحلديث من سليمان وقد روي عن ابن عباس أيه صلى يف زلزلة ثالث 

ابن عباس فرق بني خسوف  لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون :ركوعات يف كل ركعة، قلت



الشمس والقمر والزلزلة وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت مما رويت فأخذيا باألكثر األثبت 
ومن أصحابكم من قال ال يصلي يف خسوف القمر صالة مجاعة كما  :وكذلك يقول حنن وأيت قال

فما  :قوله قال فقد خالفنا حنن وأيت فال عليك أن ال تذكر :يصلي يف خسوف الشمس قلت
إن الشمس والقمر  :حديثه حجة عليه وهو يروي عن ابن عباس أن النيب قال :قلت ?احلجة عليه

آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهلل مث كان ذكر اهلل 
وقد أمر يف خسوف القمر بالفزع  الذي فزع إليه رسول اهلل الصالة لكسوف الشمس وأمره مثل فعله
قد أفلح من تزكى وذكر اسم   :إىل ذكر اهلل كما أمر به يف خسوف الشمس وقد قال اهلل عز وجل

ولو مل يكن عليه حجة إال هذا كايت عليه ويف حديث ابن عيينة أن النيب أمرهم يف  .ربه فصلى  
ديث الثابت أن ابن عباس صلى يف خسوف الشمس والقمر أن يفزعوا إىل ذكر اهلل وإىل الصالة ويف احل

 :القمر كما صلى يف كسوف الشمس مث أعلمهم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل مثل ذلك، قال

يعلم كل الناس كل شيء وما يؤمن يف العلم أن جيهله بعض من ينسب  :قلت ?فمن أين تراه أيت
  .إليه
  
 باب من أصبح جنبا يف شهر رمضان  

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر  :أخربيا الشافعي قال :ع قالحدثنا الربي 
األيصاري عن أيب يويس موىل عائشة عن عائشة أن رجال قال لرسول اهلل وهو واقف على الباب وأيا 

أمسع يا رسول اهلل إين أصبح جنبا وأيا أريد الصوم فقال رسول اهلل وأيا أصبح جنبا وأيا أريد الصوم 
  .أغتسل وأصوم ذلك اليوم ف
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أخربيا مالك عن مسي موىل أيب بكر أيه مسع أبا بكر بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

 :عبد الرمحن يقول كنت أيا وأيب عند مروان بن احلكم وهو أمري املدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول

أقسمت عليك يا عبد الرمحن لتذهنب إىل أم املؤمنني  :قال مروانمن أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ، ف



فذهب عبد الرمحن وذهبت معه حىت دخلنا على  :عائشة وأم سلمة فتسأهلما عن ذلك، قال أبو بكر
 :يا أم املؤمنني إيا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول :عائشة فسلم عليها عبد الرمحن وقال

ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرمحن، أترغب عما  :ذلك اليوم، فقالت عائشةمن أصبح جنبا أفطر 
فأشهد على رسول اهلل صلى اهلل  :ال واهلل، قالت عائشة :قال عبد الرمحن ?كان رسول اهلل يفعله

مث خرجنا حىت دخلنا  :عليه وسلم أن كان ليصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم ذلك اليوم، قال
سلمة فسأهلا عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حىت جئنا مروان فقال له عبد على أم 

أقسمت عليك يا أبا حممد لتركنب دابيت بالباب فلتأتني أبا هريرة  :الرمحن ما قالتا، فأخربه قال مروان
محن فركب عبد الرمحن وركبت معه حىت أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الر :فلتخربه بذلك، قال

  .ال علم يل بذلك إمنا أخربييه خمرب :ساعة مث ذكر له ذلك فقال أبو هريرة

حدثين مسي موىل أيب بكر عن أيب  :أخربيا سفيان قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يدركه  :بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام عن عائشة أهنا قالت

  .وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه الصبح

فأخذيا حبديث عائشة وأم سلمة زوجي النيب صلى اهلل عليه وسلم دون ما  :قال الشافعي رمحه اهلل 
روى أبو هريرة عن رجل عن رسول اهلل مبعان منها أهنما زوجتاه، وزوجتاه أعلم هبذا من رجل إمنا 

ظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنني أكثر من رواية يعرفه مساعا أو خربا، ومنها أن عائشة مقدمة يف احلف
وما يعرف  :واحد ومنها أن الذي روتا عن النيب املعروف يف املعقول واألشبه بالسنة، فإن قال قائل

إذا كان اجلماع والطعام والشراب مباحا يف الليل قبل الفجر وممنوعا بعد الفجر  :منه يف املعقول قيل
بلى،  :اع قبل الفجر أما كان يف احلال اليت كان فيها مباحا فإذا قيلإىل مغيب الشمس فكان اجلم

فإن قال هو شيء وجب باجلماع  ?أفرأيت الغسل أهو اجلماع أم هو شيء وجب باجلماع :فيل
فبذلك زعمنا أن  :ال، قيل :قيل وليس يف فعله شيء حمرم على صائم يف ليل وال هنار، فإن قال

النهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه أليه مل جيامع يف هنار وأن وجوب الرجل يتم صومه أليه حيتلم ب
 :قيل ?فهل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة تشبه هذا :الغسل ال يوجب إفطارا، فإن قال

يعم، الداللة عن رسول اهلل والنهي عن الطيب للمحرم وقد كان تطيب حالال قبل حيرم مبا بقي عليه 



إلحرام ألن يفس التطيب كان وهو مباح وهذا يف أكثر معىن ما جيب به الغسل من لويه ورائحته بعد ا
  .مجاع متقدم قبل حيرم اجلماع

قد  :فأىن ترى الذي روى خالف عائشة وأم سلمة قيل واهلل أعلم :فإن قال قائل :قال الشافعي 
ا فأمر بأن يقضي ألن يسمع الرجل سائال يسأل عن رجل جامع أهله بليل وأقام جمامعا بعد الفجر شيئ

فكيف إذا أمكن هذا على حمدث ثقة  :بعض اجلماع قد كان يف الوقت الذي حيرم فيه، فإن قال قائل
كما يلزم بشهادة الشاهدين احلكم يف املال والدم ما مل خيالفهما  :ثبت حديثه ولزمت به حجة قيل

شهادهتما إن كايا عدلني يف الظاهر غريمها وقد ميكن عليهما الغلط والكذب فال جيوز أن يترك احلكم ب
ولو شهد غريمها بضد شهادهتما، مل يستعمل شهادهتما كما يستعملها إذ ايفرد فحكم احملدث ال خيالفه 
غريه كحكم الشاهدين ال خيالفهما غريمها وحيول حكمه إذا خالفه غريه مبا وصفت ويؤخذ من الدالئل 

  .خذ يف شهادة الشهود حبال إن كان إال قليالعلى األحفظ من احملدثني مبا وصفت مبا ال يؤ
  
 باب احلجامة للصائم  

أخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن خالد احلذاء عن أيب  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
كنت مع النيب زمان الفتح فرأى رجال حيتجم  :قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد بن أوس قال

أفطر احلاجم واحملجوم أخربيا سفيان عن يزيد  :رة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيديلثمان عش
  .بن أيب زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اهلل احتجم حمرما صائما
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ومساع ابن أوس عن رسول اهلل عام الفتح ومل يكن يومئذ حمرما ومل يصحبه حمرم قبل  :قال الشافعي  

سالم فذكر ابن عباس حجامة النيب عام حجة اإلسالم سنة عشر وحديث أفطر احلاجم حجة اإل
  .واحملجوم يف الفتح سنة مثان قبل حجة اإلسالم بسنتني

فإن كايا ثابتني فحديث ابن عباس ياسخ وحديث إفطار احلاجم واحملجوم منسوخ،  :قال الشافعي 
أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل احلجامة كان أحب  قال وإسناد احلديثني معا مشتبه، وحديث ابن عباس



إيل احتياطا ولئال يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فال تفطره احلجامة وأال أن حيدث بعدها 
  .ما يفطره مما لو مل حيتجم ففعله فطره

ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء خيرج من جسد إىل أن خيرجه  :قال الشافعي 
الصائم من جوفه متقيأ وأن الرجل قد ينزل غري متلذذ فال يبطل صومه ويعرق ويتوضأ وخيرج منه اخلالء 
والريح والبول ويغتسل ويتنور فال يبطل صومه وإمنا الفطر من إدخال البدن أو التلذذ باجلماع أو التقيؤ 

ظ عن بعض أصحاب والذي أحف :فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه، قال
  .رسول اهلل والتابعني وعامة املدييني أن ال يفطر أحد باحلجامة

  
 باب يكاح احملرم  

 :أخربيا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 

أجتعل  :ابأخربين يزيد بن األصم أن رسول اهلل يكح ميموية وهو حالل، قال عمرو قلت البن شه
  .?يزيد بن األصم إىل ابن عباس

أخربيا سفيان عن أيوب بن موسى عن يبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول اهلل  
  .احملرم ال ينكح وال خيطب  :قال

أخربيا مالك عن يافع عن يبيه بن وهب أحد بين عبد الدار عن أبان بن عثمان  :أخربيا الشافعي قال 
  .ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب  :أن رسول اهلل قالعن عثمان 

أخربيا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سليمان بن يسار أن رسول اهلل بعث أبا رافع مواله  
  .ورجال من األيصار فزوجاه ميموية والنيب باملدينة

وهم فالن ما  :بن املسيب قال أخربيا الشافعي أخربيا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن سعيد 
وقد روى بعض قرابة ميموية أن النيب صلى اهلل عليه  :يكح رسول اهلل ميموية إال وهو حالل، قال

  .وسلم يكح ميموية حمرما

فكان أشبه األحاديث أن يكون ثابتا عن رسول اهلل يكح ميموية، فإن قيل ما يدل  :قال الشافعي 
ثمان عن النيب النهي عن أن ينكح احملرم وال ينكح وعثمان متقدم روي عن ع :على أيه أثبتها، قيل

الصحبة ومن روى أن النيب يكحها حمرما مل يصحبه إال بعد السفر الذي يكح فيه ميموية وإمنا يكحها 



وإذا اختلف احلديثان فاملتصل الذي ال شك فيه أوىل عنديا إن ثبت لو مل  :قبل عمرة الفضية وقيل له
فإن من  :فيه يفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه إن مل يكن متصال اتصاله، فإن قيل تكن احلجة إال

والبن أخيها يزيد بن األصم ذلك املكان  :روى أن رسول اهلل يكحها حمرما قرابة يعرف يكاحها، قيل
ن منها ولسليمان بن يسار منها مكان الوالية يشابه أن يعرف يكاحها، فإذا كان يزيد بن األصم وسليما

يكحها حالال ذهبت  :يكحها حالال وكان ابن املسيب يقول :بن يسار مع مكاهنما منها يقوالن
يكحها وهو حمرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان باإلسناد أو املتصل ال  :العلة يف أن يثبت من قال

ا شك يف اتصاله أوىل أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي حمرم يكح أو أيكح فنكاحه مفسوخ مب
  .وصفت من هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن يكاح احملرم

  
 باب ما يكره يف الربا من الزيادة يف البيوع  

 :أخربيا سفيان أيه مسع عبد اهلل ابن أيب يزيد يقول :حدثنا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 

إمنا الربا يف  :قال أخربين أسامة بن زيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم :مسعت ابن عباس يقول
  .النسيئة 

وروي من وجه غري هذا ما يوافقه فكان ابن عباس ال يرى يف دينار بدينارين وال يف  :قال الشافعي 
درهم بدرمهني يدا بيد بأسا ويراه يف النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول ابن عباس عن 

  .عنهما عند رسول اهللسعيد وعروة بن الزبري رأيا منهما ال أيه حيفظ 

  .وهذا قول املكيني :قال الشافعي 
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أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أيب متيمة عن حممد بن سريين عن مسلم بن يسار ورجل آخر   

ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق  :عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
وال الرب بالرب وال الشعري بالشعري وال التمر بالتمر وال امللح بامللح إال سواء بسواء، عينا بعني، يدا بالورق، 



بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والرب بالشعري والشعري بالرب والتمر بامللح وامللح بالتمر، 
  .ن زاد أو ازداد فقد أرىب يدا بيد كيف شئتم ويقص أحدمها امللح أو التمر وزاد أحدمها م

أخربيا مالك عن موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما :عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال

ال تبيعوا   :عليه وسلم قالأخربيا مالك عن يافع عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل  
الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال 

  .تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا غائبا منها بناجز  

ن أخربيا مالك أيه بلغه عن جده مالك بن أيب عامر ع :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .ال تبيعوا الدينار بالدينار وال الدرهم بالدرمهني  :قال رسول اهلل :عثمان بن عفان قال

فأخذيا هبذه األحاديث اليت توافق حديث عبادة وكايت حجتنا يف أخذيا هبا وتركنا  :قال الشافعي 
ب ألهنم إن النفس على حديث األكثر أطي :حديث أسامة بن زيد إذا كان ظاهره خيالفها قول من قال

أشبه أن حيفظوا من األقل وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة وكان أبو هريرة وأبو 
فهل خيالف حديث أسامة أحاديثهم  :سعيد أكثر حفظا عن النيب فيما علمنا من أسامة فإن قال قائل

 :قيل واهلل أعلم ?فأىن ترى هذا :إن كان خيالفها فاحلجة فيها دويه ملا وصفنا، فإيه قال :قيل

 :قد حيتمل أن يكون مسع رسول اهلل يسأل عن الربا يف صنفني خمتلفني ذهب بفضة ومتر حبنطة فقال

إمنا الربا يف النسيئة فحفظه فأدى قول النيب ومل يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من مسعه أن ال 
  .ربا يف النسيئة

  
 مرات مث عادله باب من أقيم عليه حد يف شيء أربع  

أخربيا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب  :أخربيا الشافعي قال 
  .وذكر فاجلدوه وذكر احلديث :سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ومل أحفظ عن  وقد بلغين عن احلارث بن عبد الرمحن فضل وعنده أحاديث حسان :قال الشافعي 
أحد من أهل العلم بالرواية عنه إال ابن أيب ذئب وال أدري هل كان حيفظ احلديث أو ال وقد روى من 

من أقيم عليه حد يف شيء أربع مرات أو ثالث مرات ،  قال  :وجهه عمرو بن شعيب أن النيب قال



ديث أيب الزبري من أقيم أيا شككت  مث أيت به الرابعة أو اخلامسة قتل أو خلع وروي من ح :الربيع
عليه حد أربع مرات مث أيت به اخلامسة قتل، مث أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم برجل قد أقيم عليه احلد 

  .أربع مرات مث أيت به اخلامسة فحده ومل يقتله

فإن كان شيء من هذه األحاديث ثبت عن النيب فقد روي عن النيب يسخه  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .أيب الزبري وقد روي عن النيب مثلها ويسخه مرسال حبديث

أخربيا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النيب  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
فهل يف هذا حجة غري ما  :إن شرب فاجلدوه  فإن قال قائل  :صلى اهلل عليه وسلم قال

  .يعم :قيل ?وصفت

حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول اهلل أخربيا الثقة عن محاد عن  
كفر بعد إميان أو زىن بعد إحصان أو قتل يفس بغري  :ال حيل دم مسلم إال من إحدى ثالث :قال

  .يفس 
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 عليه وهذا حديث ال يشك أهل العلم باحلديث يف ثبوته عن النيب صلى اهلل :قال الشافعي رمحه اهلل  

فإن قال قائل قد حيتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره  :وسلم قال
ال  :فال يكويان متضادين وال أحدمها ياسخا لآلخر إال بدليل على أن أحدمها ياسخ لآلخر، قيل له

أيت به خامسة أو يعلم أحدا من أهل الفتيا خيالف يف أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات مث 
سادسة أقيم ذلك احلد عليه ومل يقتل ويف هذا دليل على أن ما روي عن النيب إن كان ثابتا فهو منسوخ 

إذا كان اهلل وضع القتل  :قيل ?مع أن داللة القرآن مبا وصفت بينة، فإن قال وأين داللة القرآن
جللد إال بشيء ثابت عن النيب ال موضعا واجللد موضعا فال جيوز واهلل أعلم أن وضع القتل موضع ا

  .خمالف له وال ياسخ
  
 باب حلوم الضحايا  



أخربيا مالك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل أن رسول  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
كلوا وتزودوا   :اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث مث قال بعد ذلك

  .روا  وادخ

أخربيا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عبد اهلل بن واقد  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث، مث قال  :بن عبد اهلل أيه قال
دف ياس من  :لصدق، مسعت عائشة تقو :فذكرت ذلك لعمرة فقالت :عبد اهلل بن أيب بكر

ادخروا لثالث وتصدقوا مبا بقي  :أهل البادية حضرة األضحى يف زمان رسول اهلل فقال رسول اهلل
لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم حيملون منها  :فلما كان بعد ذلك قلن لرسول اهلل :قالت

كما قال، قالوا يا  وما ذاك أو :الودك ويتخذون منها األسقية فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إمنا  :هنيت عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رسول اهلل

فيشبه أن يكون إمنا  :هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت حضرة األضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا، قال
ى معىن االختيار ال على معىن هنى رسول اهلل عن إمساك حلوم الضحايا بعد ثالث إذا كايت الدافة عل

يشبه االختيار لقول اهلل عز وجل يف البدن  فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منه وأطعموا   :الفرض وإمنا قلت
وهذه اآلية يف البدن اليت يتطوع هبا أصحاهبا ال اليت وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا هبا وإمنا أكل النيب 

عا فأما ما وجب من اهلدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه صلى اهلل عليه وسلم من هديه أن كان تطو
شيئا كما ال يكون له أن يأكل من زكاته وال من كفارته شيئا، وكذلك إن وجب عليه أن خيرج من 
ماله شيئا فأكل بعضه فلم خيرج ما وجب عليه بكماله وأحب ملن أهدى يافلة أن يطعم البائس الفقري 

وأطعموا القايع واملعتر  القايع هو السائل   :وا البائس الفقري  وقولهفكلوا منها وأطعم  :لقول اهلل
واملعتر الزائر واملار بال وقت فإذا أطعم من هؤالء واحد أو أكثر فهو من املطعمني فأحب إىل ما أكثر أن 

يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء والضحايا من هذا السبيل واهلل أعلم وأحب إن 
كايت يف الناس خممصة أن ال يدخر أحد من أضحيته وال من هديه أكثر من ثالث ألمر النيب صلى اهلل 
عليه وسلم يف الدافة فإن ترك رجل أن يطعم من هدي تطوع أو أضحية فقد أساء وليس عليه أن يعود 

ع وإن كان يف غري للضحية وعليه أن يطعم إذا جاءه قايع أو معتر أو بائس فقري شيئا ليكون عوضا مما من
  .أيام األضحى



ومن ضحى قبل الوقت الذي ميكن لإلمام أن يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم فيفرغ  :قال 
فأراد أن يضحي أعاد وال أيظر إىل ايصراف اإلمام اليوم ألن منهم من يؤخر ويقدم وكذلك لو قدم 

قدر صالة النيب اليت كان يضعها  اإلمام فصلى قبل طلوع الشمس، فضحى رجل أعاد، إمنا الوقت يف
  .موضعها

  
 باب العقوبات يف املعاصي  

كايت العقوبات يف املعاصي قبل أن ينزل احلد مث يزلت احلدود ويسخت العقوبات  :قال الشافعي 
  .فيما فيه احلدود

   
 

 2700 :صفحة 
 
عن النعمان بن مرة أن  أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

اهلل  :فقالوا ?ما تقولون يف الشارب والسارق والزاين وذلك قبل أن تنزل احلدود :رسول اهلل قال
هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته مث  :ورسوله أعلم، فقال رسول اهلل

الفاحشة من يسائكم والاليت يأتني   :ساق احلديث قال ومثل معىن هذا يف كتاب اهلل قال
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت  إىل آخر اآلية، 
فكان هذا أول العقوبة للزاييني يف الدييا مث يسخ هذا عن الزياة كلهم، احلر والعبد والبكر والثيب فحد 

  .فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة   الزايية والزاين  :اهلل البكرين احلرين املسلمني فقال

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن  :حدثنا الربيع، أخربيا الشافعي قال 
الرجم يف كتاب اهلل على من زىن إذا أحصن من  :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :ابن عباس أيه قال

  .كان احلبل أو االعترافالرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو 

قال عمر إياكم أن هتلكوا عن آية  :أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد أيه مسع سعيد بن املسيب يقول 
ال أجد حدين يف كتاب اهلل فقد رجم رسول اهلل ورمجنا، والذي يفسي بيده  :الرجم أن يقول قائل



الشيخة إذا زييا فارمجومها البتة فإيا قد الشيخ و :لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب اهلل لكتبتها
  .قرأياها

أخربيا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
عبد اهلل عن أيب هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وسئل أن رجال ذكر أن ابنه زىن بامرأة رجل فقال 

بكتاب اهلل فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أييسا أن يغدو على امرأة ألقضني بينكما  :رسول اهلل
  .اآلخر فإن اعترفت فارمجها، فاعترفت فرمجها 

فذكر رسول اهلل عن اهلل حد البكر  :كان ابنه بكرا وامرأة اآلخر ثيبا قال :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .الزيا والثيب يف الزيا فدل على مثل ما قال عمر من حد الثيب يف

فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن يصف ما على   :قال اهلل جل ثناؤه يف اإلماء :قال الشافعي 
احملصنات من العذاب  فعقلنا عن اهلل أن على اإلماء ضرب مخسني أليه ال يكون النصف إال ملا يتجزأ 

  .بعد كثري من احلجارةفأما الرجم فال يصف له ألن املرجوم قد ميوت بأول حجر وقد ال ميوت إال 

أخربيا عبد الوهاب عن يويس بن عبيد عن احلسن عن عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
خذوا عين، قد جعل اهلل هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد  :قال

  .مائة والرجم

أن احلسن كان يدخل بينه وبني عبادة حطان الرقاشي وال وقد حدثين الثقة  :قال الشافعي رمحه اهلل 
أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتايب حني حولته من األصل أم ال واألصل يوم كتبت هذا 

  .الكتاب غائب عين

فكان هذا أول ما يسخ من حبس الزاييني وأذامها وأول حد يزل فيهما وكان فيه ما  :قال الشافعي 
ديث قبله من أن اهلل أيزل حد الزيا للبكرين والثيبني وأن من حد البكرين النفي على كل وصفت يف احل

واحد منهما مع ضرب مائة ويسخ اجللد عن الثيبني وأقر أحدمها الرجم فرجم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ر امرأة ما دل على أن أم :امرأة الرجل ورجم ماعز بن مالك ومل جيلد واحدا منهما، فإن قال قائل

إذا كان  :الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، قيل :الرجل وماعز بعد قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
خذوا عين، قد جعل اهلل هلن سبيال، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، كان هذا ال يكون  :النيب يقول

حييط بأيه بعده والذي بعد  إال أول حد حد به الزاييان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد خيالفه فالعلم



ينسخ ما قبله إذا كان خيالفه وقد أثبتنا هذا والذي يسخه يف حديث املرأة اليت رمجها أييس مع حديث 
ماعز وغريه فكايت احلدود ثابتة على احملدودين ما أتوا احلدود وإن كثر إتياهنم هلا ألهنم يف كل واحد 

مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أيزل اهلل أن  من األحوال جايون ما حدوا فيه وهم زياة أول
  .جيلدوا مثايني ومجع أهل احلدود

إذا زيت أمة أحدكم فتبني زياها  :وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال :قال الشافعي 
  .فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة :فليجلدها مث قال

   
 

 2701 :صفحة 
 
عن النيب يف الشارب جيلد ثالثا أو أربعا مث يقتل مث حفظ عن النيب أيه جلد  وروي :قال الشافعي  

الشارب العدد الذي قال يقتل بعده مث أتى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم 
عليه حد يف شيء أربعا فأتى به اخلامسة منسوخ مبا وصفت وكذلك بيع األمة بعد زياها ثالثا أو 

  .أربعا
  
 باب يكاح املتعة  

أخربيا سفيان عن الزهري عن احلسن وعبد اهلل ابين حممد  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أن رسول اهلل هنى عن  :وكان احلسن أرضامها عن أبيهما أن عليا قال البن العباس :بن علي قال

  .يكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية 

 :مسعت ابن مسعود قال :عن إمساعيل عن قيس قال :ا الشافعي قالأخربي :حدثنا الربيع قال 

كنا يغزو مع رسول اهلل وليس معنا يساء فأرديا أن خنتصي فنهايا عن ذلك رسول اهلل مث رخص لنا أن 
  .ينكح املرأة إىل أجل بالشيء 

بل خيرب أم مث ذكر ابن مسعود اإلرخاص يف يكاح املتعة ومل يوقت شيئا يدل أهو ق :قال الشافعي 
بعدها فأشبه حديث علي بن أيب طالب يف هني النيب عن املتعة أن يكون واهلل أعلم ياسخا، فال جيوز 
يكاح املتعة حبال وإن كان حديث الربيع بن سربة يثبت فهو يبني أن رسول اهلل أحل يكاح املتعة مث 



علي بيان أيه ياسخ حلديث فإن مل يثبت ومل يكن يف حديث  :هي حرام إىل يوم القيامة، قال :قال
ابن مسعود وغريه مما روى إحالل املتعة سقط حتليلها بدالئل القرآن والسنة والقياس وقد ذكريا ذلك 

  .حيث سئلنا عنه
  
 باب اخلالف يف يكاح املتعة  

النهي عن يكاح  :خالفنا خمالفون يف يكاح املتعة فقال بعضهم :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
عام خيرب على أهنم استمتعوا من يهوديات يف دار الشرك فكره ذلك هلم، ال على حترميه ألن الناس  املتعة

استمتعوا عام الفتح يف حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له احلديث عام الفتح يف النهي عن يكاح املتعة 
املتعة وهي منهي على األبد أبني من حديث علي بن أيب طالب وإذا مل يثبت فال حجة باإلرخاص يف 

 :عنها كما روى علي بن أيب طالب والنهي عنديا حترمي إال أن تأيت داللة على أيه اختيار ال حترمي، قال

أرأيت إن مل يكن يف النهي عن يكاح املتعة داللة على ياسخ وال منسوخ اإلرخاص فيها أوىل أم النهي 
قال اهلل  :قلت ?لداللة على ما وصفتفما ا :بل النهي عنها واهلل أعلم أوىل، قال :عنها قلنا
الذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم  فحرم النساء إال   :جل ثناؤه

إذا يكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن    :بنكاح أو ملك ميني، وقال يف املنكوحات
الطالق مرتان فإمساك   :ق وقال يف الطالقفأحلهن بعد التحرمي بالنكاح ومل حيرمهن إال بالطال

وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا    :مبعروف أو تسريح بإحسان  وقال
فجعل إىل األزواج فرقة ما ايعقد عليه النكاح فكان بينا أيه واهلل أعلم أن يكون يكاح املتعة منسوخا 

ألن يكاح املتعة أن ينكح امرأة مدة مث يفسخ يكاحها بال بالقرآن والسنة يف النهي عنه ملا وصفت 
إحداث طالق منه ويف يكاح املتعة إبطال ما وصفت مما جعل اهلل إىل األزواج من اإلمساك والطالق 

وإبطال املواريث بني الزوجني وأحكام النكاح اليت حكم اهلل هبا يف الظهار واإليالء واللعان إذا ايقضت 
  .لطالقاملدة قبل إحداث ا

  
 باب يف اجلنائز  



أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه عن عامر بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع  :قال رسول اهلل :ربيعة قال

ا وأن يكون النيب قام هلا لعله قد ورووا شبيها مبا يوافقه وهذا ال يعود أن يكون منسوخ :قال الشافعي 
رواها بعض احملدثني من أن جنازة يهودي مر هبا على النيب فقام هلا كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد 

جاء عن النيب تركه بعد فعله واحلجة يف اآلخر من أمره إن كان األول واجبا فاآلخر من أمره ياسخ وإن 
ن كان مباحا فال بأس بالقيام والقعود أحب إيل أليه اآلخر من كان استحبابا فاآلخر هو االستحباب وإ

  .فعل رسول اهلل

أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن يافع بن جبري عن مسعود بن  
  .احلكم عن علي بن أيب طالب أن رسول اهلل كان يقوم يف اجلنائز مث جلس

  
 باب يف الشفعة  

   
 

 2702 : صفحة
 
أخربيا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

  .الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة  :سلمة بن عبد الرمحن أن رسول اهلل قال

رسول اهلل مثله  أخربيا الثقة عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر عن :أخربيا الشافعي قال 
أو مثل معناه ال خيالفه وبه أخربيا الشافعي أخربيا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر 

  .الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيه قال

ة رسول اهلل وعلمنا أن الدار إذا ال شفعة فيما قسم اتباعا لسن :وهبذا يأخذ فنقول :قال الشافعي 
كايت مشاعة بني رجلني فباع أحدمها يصيبه منها فليس ميلك أحدمها شيئا وإن قل إال ولصاحبه يصفه 

فإذا دخل املشتري على الشريك للبائع هذا املدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به 
اع يصيبا ال حظ يف شيء منه جلاره وإن كايت املشتري فإذا قسم الشريكان فباع أحدمها يصيبه ب

طريقهما واحدة ألن الطريق غري املبيع كما مل يكويا بشركتهما يف الطريق شريكني يف الدار املقسومة 



فكذلك ال يؤخذ بالشرك يف الطريق شفعة يف دار ليسا بشريكني فيها وقد روي حديثان ذهب إليهما 
نهما على خالف مذهبنا أما أحدمها فإن سفيان بن عيينة صنفان ممن ينسب إىل العلم وكل واحد م

اجلار أحق بشفعه  :أخربيا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع أن رسول اهلل قال
.  

وزاد يف حديث بعض من خالفنا أيه كان أليب رافع بيت يف دار رجل فعرض البيت  :قال الشافعي 
  .اجلار أحق بشفعه :طيت به مثامنائة ولكن مسعت رسول اهلل يقولقد أع :عليه بأربعمائة وقال

أتأول هذا احلديث فأقول للشريك الذي مل يقاسم شفعة وللجار  :فقال الذي خالفنا :قال الشافعي 
املقاسم شفعة كان الصقا أو غري الصق إذا مل يكن بينه وبني الدار اليت بيعت طريق يافذة وإن بعد ما 

  .أن قال أبو رافع يرى الشفعة للذي بيته يف داره والبيت مقسوم أليه مالصقبينهما واحتج ب

هل كان  :وكيف قلت :فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطوع مبا صنع، قال :قال الشافعي 
بل ليست له  :على أيب رافع أن يعطيه البيت بشيء قبل بيعه أومل تكن له الشفعة حىت يبيعه، قال

يعم،  :فإن باعه أبو رافع فإمنا يأخذ بالشفعة من املشتري قال :ه أبو رافع قلتالشفعة حىت يبيع
ومبثل الثمن الذي اشتراه به ال ينقصه البائع وال أن على أيب رافع أن يضع من مثنه عنه شيئا،  :قلت
   ?أتعلم أن ما وصفت عن أيب رافع كله تطوع :يعم، فقلت :قال
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وإن رأى الشفعة يف بيت له ما كان علينا يف ذلك  :الشفعة يف بيت له فقلتفقد رأى له  :قال  

شيء عارض حديثنا بل حديث النيب إمنا يعارض حبديث عن النيب فأما رأي رجل فال يعارض به حديث 
اجلار  :ألست تسمعه حني حكى عن رسول اهلل قال :فلعله مسعه من رسول اهلل، قلت :النيب، قال

ولعله ال يرى له الشفعة  :بل هكذا حكايته عن النيب قلت :أعطى من يفسه قال أحق بسقبه، ال ما
فقد  :فتطوع له مبا ال يرى كما تطوع له مبا ليس عليه فإن محلته على أيه إمنا أعطاه ما يراه عليه، قيل

وال أرى  :ال أراه يرى هذا قلت :رأى على يفسه أن يعطيه بيتا مل يبعه بنصف ما أعطى به قال
حنن يعلم وأيت تعلم أن قول  :ه أن له شفعا فيما يرى واهلل أعلم ولكن أحسن أن يفعل وقلت لهعلي



أن يكون  :قلت ?فما مها :اجلار أحق بسقبه ال حيتمل إال معنيني ال ثالث هلما قال :النيب
أجاب عن مسألة مل خيل أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض اجلريان دون بعض 

خرج عاما أراد به خاصا إال بداللة عن  :فإن كان هذا املعىن فال جيوز أن يدل على أن قول النيب
رسول اهلل أو إمجاع من أهل العلم وقد ثبت عن رسول اهلل أن ال شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة 

لة وقولنا عن النيب للجار الذي مل يقاسم دون اجلار املقاسم، وقلت له حديث أيب رافع عن رسول اهلل مج
أن تكون الشفعة لكل  :فما املعىن الثاين الذي حيتمله قول النيب قلت :منصوص ال حيتمل تأويال، قال

من لزمه اسم جوار وأيت تزعم أن اجلوار أربعون دارا من كل جايب وأيت ال تقول حبديثنا وال مبا 
أجل ال يقول هبذا أحد وذلك  :لتوال يقول هبذا أحد ق :تأولت من حديثك وال هبذه املعاين قال

يدلك على أن رسول اهلل أراد أن الشفعة لبعض اجلريان دون بعض وأهنا ال تكون إال جلار مل يقاسم، 
 :يعم وعلى املالصق وعلى غري املالصق قال :قلت ?أفيقع اسم اجلوار على الشريك :قال

ملالصقة دون غريه من اجلريان وال أجل واملالصق ينفرد باسم ا :فالشريك ينفرد باسم الشريك، قلت
أفتوجدين ما يدل على أن اسم اجلوار يقع على  :مينع ذلك واحدا منهما أن يقع عليه اسم جوار، قال

 :زوجتك اليت هي قرينتك يقع عليها اسم اجلوار قال محل بن مالك بن النابغة :قلت .الشريك

 TABLE BORDER 0  ID> :كنت بني جارتني يل يعين ضرتني، وقال األعشى

POTBL  <TR ID POLEFTCELL   أجارتنا بيين فـإيـك طـالـقةID 

POMIDDLECELL  ID PORIGHTCELL   وموموقة ما كنت فينا ووامقة
<TR ID POLEFTCELL   كذاك أمور الناس تغدو وطارقةID 

POMIDDLECELL  ID PORIGHTCELL   وبيين فإن البني خري من العصا
<TR ID POLEFTCELL  ن ال تزايل فوق رأسك بارقة وأID 

POMIDDLECELL  ID PORIGHTCELL   حبستك حىت المين كل صاحب
<TR ID POLEFTCELL  وروى  :وخفت بأن تأيت لدي بـبـائقة قال الشافعي

اجلار أحق بشفعته  :غرييا عن عبد امللك بن عطاء عن جابر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
الشفعة ال  :ئبا إذا كايت الطريق واحدة وذهب بعض البصريني إىل أن قالينتظر هبا وإن كان غا

  .تكون إال للشريك ومها إذا اشتركا يف طريق دون الدار وإن اقتسما الدار شريكان



فيقال له الشريكان يف الدار أو يف الطريق دون الدار فإن قال يف الطريق دون الدار،  :قال الشافعي 
عة يف الدار اليت ليسا فيها بشريكني بالشرك يف الطريق والطريق غري الدار فلم جعلت الشف :قيل له

أرأيت لو باع دارا مها فيها شريكان وضم يف الشراء معها دار أخرى غريها ال شرك فيها وال يف طريقها 
 :بل يف الشرك دون الدار اليت ضمت مع الشرك قلت :أتكون الشفعة يف الدار أو يف الشرك قال

فكذلك يلزمك أن  :ال، قلت :فيها شفعة إذا مجعتهما الصفقة ويف إحدامها شفعة قال وال جتعل
فإن  :تقول إن بيعت الطريق وهي مما جيوز بيعه وقسمه ففيها شفعة وال شفعة فيما قسم من الدار قال

خناف أن ال  :مسعنا بعض أهل العلم باحلديث يقول :قال فإمنا ذهبت فيه إىل احلديث يفسه، قيل
ومن أين قلت إمنا رواه عن جابر بن عبد اهلل وقد روى أبو سلمة  :ن هذا احلديث حمفوظا، قاليكو

الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة وأبو سلمة من  :عن جابر مفسرا أن رسول اهلل قال
  .عبد امللك احلفاظ وروى أبو الزبري وهو من احلفاظ عن جابر ما يوافق قول أيب سلمة وخيالف ما روى

وفيه من الفرق بني الشريك وبني املقاسم ما وصفت مجلته يف أول الكتاب فكان أوىل  :قال الشافعي 
األحاديث أن يؤخذ به عنديا واهلل أعلم أليه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النيب وأعرفها يف الفرق بني 

  .املقاسم وغري املقاسم
  
 باب يف بكاء احلي على امليت  
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أخربيا مالك بن أيس عن عبد اهلل بن أيب بكر  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع بن سليمان قال  

إن امليت ليعذب ببكاء  :عن أبيه عن عمرة أهنا مسعت عائشة وذكر هلا أن عبد اهلل بن عمر يقول
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أما إيه مل يكذب ولكنه أخطأ أو يسي إمنا مر :احلي، فقالت عائشة

  .إهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب يف قربها :على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال

أخربين ابن أيب  :أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
إين  :عباس وابن عمر فقال توفيت ابنة لعثمان مبكة فجئنا يشهدها، وحضرها ابن :مليكة قال



أال  :جلالس بينهما، جلست إىل أحدمها مث جاء اآلخر فجلس إيل فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان
قد كان عمر  :إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس :تنهى عن البكاء فإن سول اهلل قال

من مكة حىت إذا كنا  صدرت مع عمر بن اخلطاب :يقول بعض ذلك مث حدث ابن عباس فقال
اذهب فايظر من هؤالء الركب فذهبت فإذا صهيب قال  :بالبيداء إذا بركب حتت ظل شجرة، قال

ارحتل فاحلق بأمري املؤمنني فلما أصيب عمر مسعت صهيبا يبكي  :ادعه فرجعت إىل صهيب فقلت
ن امليت إ :يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول اهلل :واأخياه واصاحباه فقال عمر :ويقول

يرحم اهلل عمر، ال واهلل  :فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت :ليعذب ببكاء أهله عليه قال
إن اهلل يزيد الكافر  :ما حدث رسول اهلل أن اهلل يعذب املؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول اهلل قال

خرى  قال ابن عباس عند حسبكم القرآن  ال تزر وازرة وزر أ :عذابا ببكاء أهله عليه وقالت عائشة
  .فواهلل ما قال ابن عمر من شيء :واهلل أضحك وأبكى  وقال ابن مليكة  :ذلك

وما روت عائشة عن رسول اهلل أشبه أن يكون حمفوظا عنه صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي 
وازرة وزر  وال تزر  :فأين داللة الكتاب قيل يف قوله عز وجل :بداللة الكتاب مث السنة، فإن قيل

فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل   :أخرى  ،  وأن ليس لإليسان إال ما سعى  ، وقوله
  .لتجزى كل يفس مبا تسعى    :مثقال ذرة شرا يره  وقوله

وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أيب مليكة، وحديثها أشبه احلديثني أن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إهنم ليبكون عليها  :احلديث على غري ما روى ابن أيب مليكة من قول النيبيكون حمفوظا، فإن كان 

وإهنا لتعذب يف قربها فهو واضح ال حيتاج إىل تفسري ألهنا تعذب بالكفر وهؤالء يبكون وال يدرون ما 
هي فيه وإن كان احلديث كما رواه ابن أيب مليكة فهو صحيح ألن على الكافر عذابا أعلى فإن عذب 

زيد يف عذابه فبما استوجب وما ييل من كافر من عذاب أدىن من أعلى منه وما زيد عليه من بدويه ف
يزيده  :يزيد عذابه ببكاء أهله عليه، قيل :العذاب فباستيجابه ال بذيب غريه يف بكائه عليه، فإن قيل

قال  :قيل أين داللة السنة :مبا استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا ال أيه يعذب ببكائهم، فإن قيل
أما أيه ال جيين عليك وال جتين عليه فأعلم  :يعم، قال :قال ?ابنك هذا :رسول اهلل لرجل

  .رسول اهلل مثل ما أعلم اهلل من أن جناية كل امرىء عليه كما عمله له ال لغريه وال عليه
  



 باب استقبال القبلة للغائط والبول  

يا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أخرب :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .أيب أيوب األيصاري أن النيب هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا 

  .فقدمنا الشأم فوجديا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ويستغفر اهلل :قال أبو أيوب 

عيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن أخربيا الشافعي أخربيا مالك عن حيىي بن س 
إذا قعدت على حاجتك فال تستقبل القبلة وال  :إن أياسا يقولون :عبد اهلل بن عمر أيه كان يقول

لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اهلل على لبنتني مستقبال بيت  :بيت املقدس قال ابن عمر
  .املقدس حلاجته

  .وليس يعد هذا اختالفا ولكنه من اجلمل اليت تدل على معىن املعد :يقال الشافع 
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كان القوم عربا إمنا عامة مذاهبهم يف الصحارى وكثري من مذاهبهم ال حش فيها  :قال الشافعي  

ومل يكن يسترهم فكان الذاهب حلاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل املصلى بفرجه أو استدبره 
عليهم ضرورة يف أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك وكايت البيوت خمالفة للصحراء فإذا كان بني 

أظهرها كان من فيه مستترا ال يراه إال من دخل أو أشرف عليه وكايت املذاهب بني املنازل متضايقة ال 
رسول اهلل من استقباله بيت ميكن من التحرف فيها ما ميكن يف الصحراء فلما ذكر ابن عمر ما رأى من 

املقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أيه إمنا هنى عن استقبال الكعبة واستدبارها يف الصحراء دون 
  .املنازل

ومسع أبو أيوب األيصاري النهي من رسول اهلل ومل يعلم ما علم ابن عمر من استقباله  :قال الشافعي 
أن جيلس على مرحاض مستقبل الكعبة وحترف لئال يستقبل الكعبة بيت املقدس حلاجته فخاف املأمث يف 

وهكذا جيب عليه إذا مل يعرف غريه ورأى ابن عمر النيب يف منزله مستقبال بيت املقدس حلاجته فأيكر 
على من هنى عن استقبال القبلة حلاجته وهكذا جيب عليه إذا مل يعرف غريه أو مل يرو له عن النيب خالفه 



منهم فرآه رأيا هلم ألهنم مل يعزوه إىل النيب ومن علم األمرين معا ورآمها حمتملني أن يستعمال ولعله مسعه 
استعملهما معا وفرق بينهما ألن احلال تفترق فيهما مبا قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم ال يوجد إال 

وم خلفه قيام وجلوس عند القليل وقلما يعم علم اخلاص وهذا مثل حديث النيب يف الصالة جالسا والق
فإن قيل فقد روى سلمة بن وهرام عن طاوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة اهلل أن يستقبلها الغائط 

هذا مرسل وأهل احلديث ال يثبتويه ولو ثبت كان كحديث أيب أيوب وحديث ابن  :أو بول قيل له
حق على كل  :قال طاوس عمر عن النيب مسند حسن اإلسناد أوىل أن يثبت منه لو خالفه فإن كان

مسلم أن يكرم قبلة اهلل أن يستقبلها فإمنا مسع واهلل أعلم حديث أيب أيوب عن النيب فأيزل ذلك على 
إكرام القبلة وهي أهل أن تكرم واحلال يف الصحارى كما حدث أبو أيوب ويف البيوت كما حدث ابن 

  .عمر ال أهنما خيتلفان

ايوا يبنون مساجد حبط حجارة يف الطريق فنهى أن تستقبل وقد قيل إن الناس ك :قال الشافعي 
للغائط أو البول فيكون متغوطا يف املساجد أو مستدبرا فيكون الغائط والبول بعني املصلي إليها ويتأذى 

اتقوا املالعن، وذلك أن يتغوط يف  :برحيه وهذا يف الصحارى منهي عنه هبذا احلديث وبغريه بأن يقال
ق من ظالل املسجد أو البيوت والشجر واحلجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة ممر الناس يف طري

  .الناس يف املمر واملنزل
  
 باب الصالة يف الثوب ليس على عاتق املرء منه شيء  

أخربيا سفيان عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول  :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
  .أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ال يصلني  :اهلل قال

وروى بعض أهل املدينة عن جابر أن النيب أمر الرجل يصلي يف الثوب الواحد أن  :قال الشافعي 
  .يشتمل بالثوب يف الصالة فإن ضاق اتزر به

امرأته وهذا إجازة أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء وهو يقدر باملدينة على ثوب  :قال الشافعي 
  .وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه



أخربيا سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن عبد اهلل بن  :أخربيا الشافعي قال :أخربيا الربيع قال 
كان رسول اهلل يصلي يف مرط بعضه علي  :شداد عن ميموية زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت

  .وبعضه عليه وأيا حائض 
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وليس واحد من هذين احلديثني خمالفا لآلخر وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن  :قال الشافعي  

يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء واهلل أعلم اختيار ال فرض بالداللة عنه صلى 
ميموية ألن بعض مرطها  اهلل عليه وسلم حبديث جابر وأيه صلى يف مرط ميموية بعضه عليه وبعضه على

إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي النيب عليه السالم يف بعضه قائما ويتعطل 
بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون حييط هبا جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فال ميكن أن يستره 

ملؤتزرين يف هذه احلال من اإلزار شيء وال ميكن يف ثوب أبدا إال أن يأتزر به إئتزارا وليس على عاتق ا
دهريا أن يأتزر به مث يرده على عاتقيه أو أحدمها مث يسترها، وقل ما ميكن هذا يف ثوب يف الدييا اليوم 

إذا صلى أحدكم يف الثوب الواحد فليتوشح به فإن مل   :وكذلك روي عن النيب عليه السالم أيه قال
  .يكفه فليأتزر به  

وإذا صلى الرجل فيما يواري عورته أجزأته صالته، وعورته ما بني سرته وركبته  :قال الشافعي 
  .وليست السرة والركبة من العورة

  
 باب الكالم يف الصالة  

أخربيا سفيان عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف الصالة قبل أن يأيت أرض احلبشة  كنا يسلم :عبد اهلل قال

فريد علينا وهو يف الصالة فلما رجعنا من أرض احلبشة أتيته ألسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم 
إن اهلل حيدث من أمره  :يرد علي فأخذين ما قرب وما بعد فجلست حىت إذا قضى صالته أتيته فقال

  .شاء وإن مما أحدث اهلل أن ال تتكلموا يف الصالةما ي



أخربيا مالك عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أقصرت الصالة أم يسيت  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين

دق ذو اليدين، فقال الناس يعم، فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه أص :يا رسول اهلل فقال رسول اهلل
وسلم فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع مث كرب فسجد مثل 

  .سجوده أو أطول مث رفع 

 :أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد قال مسعت أبا هريرة يقول 

أقصرت  :ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة العصر فسلم من ركعتني فقام ذو اليدين فقالصل
أصدق ذو  :الصالة أم يسيت يا رسول اهلل فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الناس فقال

هو جالس اليدين فقالوا يعم، فأمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بقي من الصالة مث سجد سجدتني و
  .بعد التسليم

 :أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال 

 :سلم النيب يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقام اخلرباق رجل بسيط اليدين فنادى

فأخرب فصلى تلك  :جير رداءه فسأليا رسول اهلل، أقصرت الصالة أم يسيت فخرج رسول اهلل مغضبا 
  .الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم

إن حتما أن ال يعمد أحد الكالم يف الصالة وهو ذاكر أليه  :فبهذا كله يأخذ فنقول :قال الشافعي 
ما ال فيها فإن فعل ايتقضت صالته وكان عليه أن يستأيف صالة غريها حلديث ابن مسعود عن النيب مث 

ومن تكلم يف الصالة وهو يرى أيه قد أكملها أو يسي  :أعلم فيه خمالفا ممن لقيت من أهل العلم قال
أيه يف صالة فتكلم فيها بىن على صالته وسجد للسهو وحلديث ذي اليدين وأن من تكلم يف هذه احلال 

الف حديث ابن مسعود فإمنا تكلم وهو يرى أيه يف غري صالة والكالم يف غري الصالة مباح وليس خي
حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود يف الكالم مجلة ودل حديث ذي اليدين على أن رسول اهلل فرق 

  .بني كالم العامد والناسي أليه يف صالة أو املتكلم وهو يرى أيه قد أكمل الصالة
  
 باب اخلالف يف الكالم يف الصالة ساهيا  



خالفنا بعض الناس يف الكالم يف الصالة ومجع علينا فيها حججا ف :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
  .ما مجعها علينا يف شيء غريه إال يف اليمني مع الشاهد ومسألتني أخريني
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فسمعته يقول حديث ذي اليدين حديث ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،  :قال الشافعي  

أشهر منه ومن حديث العجماء جرحها جبار، وهو أثبت من حديث  مل يرو عن رسول اهلل شيء قط
حديث ابن  :فقال ?ما يسخه :العجماء جرحها جبار، ولكن حديث يف اليدين منسوخ، فقلت

مسعود، مث ذكر احلديث الذي بدأت به، الذي فيه إن اهلل حيدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث اهلل 
يعم، قلت  :فقال ?ه، والناسخ إذا اختلف احلديثان اآلخر منهماأن ال تتكلموا يف الصالة، فقلت ل

فوجدته  :أو لست حتفظ يف حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مر على النيب مبكة، قال :له
يصلي يف فناء الكعبة، وأن ابن مسعود هاجر إىل أرض احلبشة، مث رجع إىل مكة، مث هاجر إىل املدينة، 

فإذا كان مقدم ابن مسعود على النيب صلى اهلل عليه وسلم مبكة،  :لت لهبلى، فق :وشهد بدرا، قال
قبل هجرة النيب، مث كان عمران بن حصني يروي أن النيب أتى جذعا يف مؤخر مسجده، أليس تعلم أن 

فحديث عمران يدلك، على  :بلى، قلت :قال ?النيب مل يصل يف مسجده إال بعد هجرته من مكة
صلى بنا رسول اهلل صلى  :بناسخ حلديث ذي اليدين وأبو هريرة يقول أن حديث ابن مسعود ليس

قد بدأيا مبا فيه الكفاية من حديث  :فال أدري ما صحبه أبو هريرة، قلت :اهلل عليه وسلم قال
عمران الذي ال يشكل عليك وأبو هريرة إمنا صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب وقال أبو 

  .ى اهلل عليه وسلم و باملدينة ثالث سنني أو أربعاصحبت النيب صل :هريرة

أيا شككت وقد أقام النيب باملدينة سنني سوى ما أقام مبكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل  :قال الربيع 
لو  :ال، قلت له :أن يصحبه أبو هريرة فيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ياسخا ملا بعده قال

مران وأيب هريرة كما قلت وكان عمدا الكالم وأيت تعلم أيك كان حديث ابن مسعود خمالفا حديث ع
يف صالة كهو إذا تكلمت وأيت ترى أيك أكملت الصالة أو يسيت الصالة كان حديث ابن مسعود 



منسوخا وكان الكالم يف الصالة مباحا ولكنه ليس بناسخ وال منسوخ ولكن وجهه ما ذكرت من أيه 
ر وأن التكلم يف الصالة إذا كان هكذا يفسد الصالة وإذا كان ال جيوز الكالم يف الصالة على الذك

النسيان والسهو وتكلم وهو يرى أن الكالم مباح بأن يرى أن قد قضى الصالة أو يسي أيه فيها مل 
فاجعل هنا كيف شئت، أليست  :فأيتم تروون أن ذا اليدين قتل ببدر، قلت :تفسد الصالة قال

 :مران بن حصني واملدينة إمنا كايت بعد حديث ابن مسعود مبكة قالصالة النيب باملدينة يف حديث ع

وليست لك إذا كان كما أردت فيه حجة ملا وصفت وقد كايت بدر بعد مقدم النيب  :بلى، قلت
 ?أفذو اليدين الذي رويتم عنه املقتول ببدر :صلى اهلل عليه وسلم املدينة بستة عشر شهرا، قال

قصري اليدين أو مديد اليدين واملقتول ببدر ذو الشمالني  :اق، ويقولال، عمران يسميه اخلرب :قلت
ولو كالمها ذا اليدين كان امسا يشبه أن يكون وافق امسا كما تتفق األمساء، فقال بعض من ذهب 

إن معاوية بن احلكم حكى أيه تكلم يف الصالة  :قال ?وما هي :قلنا حجة أخرى، قلنا :مذهبه
فهذا عليك وال  :صالة ال يصلح فيها شيء من كالم بين آدم  فقلت لهإن ال  :فقال رسول اهلل

 :فإن قلت هو خالفه، قلت :لك إمنا يروي مثل قول ابن مسعود سواء، والوجه فيما ذكرت قال

فليس ذلك لك وتكلمك عليه فإن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ ويلزمك يف قولك 
ما يصلح يف غريها وإن كان أمر معاوية معه أو بعده فقد تكلم فيها فيما أن يصلح الكالم يف الصالة ك

حكيت وهو جاهل بأن الكالم غري حمرم يف الصالة ومل حيك أن النيب أمره بإعادة الصالة فهو يف مثل 
حديث يف اليدين أو أكثر أليه تكلم عامدا للكالم يف حديثه إال أيه حكى أيه تكلم وهو جاهل أن 

فهو عليك إن كان على ما  :يكون حمرما يف الصالة، قال هذا يف حديثه كما ذكرت، قلتالكالم ال 
أقول إيه مثل حديث ابن مسعود غري  :قلت ?فما تقول :ذكرته وليس لك إن كان كما قلنا، قال

فخالفناه يف  :فإيكم خالفتم حني فرعتم حديث ذي اليدين، قلت :خمالف حديث ذي اليدين، فقال
فأيت خالفته يف يصه ومن خالف النص عندك أسوأ حاال  :ال ولكن يف الفرع، قلت :األصل، قال

  .يعم، وكل غري معذور :ممن ضعف يظره فأخطأ التفريع، قال
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فأيت خالفت أصله وفرعه ومل خنالف حنن من أصله وال من فرعه حرفا  :فقلت له :قال الشافعي  

 :فأسألك حىت أعلم :وفيما قلت من أيا خالفنا منه ما مل خنالفه قالواحدا فعليك ما عليك يف خالفه 

فقال له بعض من صلى  ?ما تقول يف إمام ايصرف من اثنتني :فسل، قال :قلت ?أخالفته أم ال
صدق، قلت أما املأموم الذي أخربه والذين  :قد ايصرفت من اثنتني، فسأل آخرين فقالوا :معه

فأيت تروي أن النيب  :ن أيه مل يقض صالته فصالهتم فاسدة، قالشهدوا أيه صدق وهم على ذكر م
أجل،  :قد قضى معه من حضر وإن مل تذكره يف احلديث، قلت :صلى اهلل عليه وسلم قضى وتقول

فأين افتراق حاليهما  :ال ولكن حال إمامنا مفارقة حال رسول اهلل، قال :فقد خالفته قلت :قال
إن اهلل كان ينزل فرائضه على رسوله فرضا بعد فرض  :له فقلت :قال ?يف الصالة واإلمامة

وال يشك حنن وال  :أجل، قلت :فيفرض عليه ما مل يكن فرضه عليه وخيفف عنه بعض فرضه، قال
 :أجل، قلت :أيت وال مسلم أن رسول اهلل مل ينصرف إال وهو يرى أن قد أكمل الصالة، قال

ادث من اهلل أم يسي النيب وكان ذلك بينا يف مسألته إذ فلما فعل مل يدر ذو اليدين أقصرت الصالة حب
ومل يقبل النيب من ذي اليدين إذ سأل غريه  :أجل، قلت :قال .أقصرت الصالة أم يسيت :قال
وملا سأل غريه احتمل أن يكون سأل من مل يسمع كالمه فيكون مثله، واحتمل  :أجل، قلت :قال

رد عليه فلما مل يسمع النيب رد عليه كان يف معىن ذي  أن يكون سأل من مسع كالمه ومل يسمع النيب
اليدين من أيه مل يستدل النيب بقوله ومل يدر أقصرت الصالة أم يسي النيب فأجابه ومعناه معىن ذي اليدين 
من أن الفرض عليهم جوابه، أال ترى أن النيب ملا أخربوه فقبل قوهلم مل يتكلم ومل يتكلموا حىت بنوا على 

يعم،  :فلما قبض اهلل رسوله تناهت فرائضه فال يزاد فيها وال ينقص منها أبدا، قال :الق ?صالهتم
 :هذا فرق بني ال يرده عامل لبيايه ووضحه فقال :هذا فرق بيننا وبينه، فقال من حضره :فقلت

إمنا  :فقلت له :فإن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل يف أمر الصالة مل يفسد صالته قال
  .ة علينا ما قلنا ال ما قال غرييااحلج

العمل على هذا  :وقال قد كلمت غري واحد من أصحابك فما احتج هبذا ولقد قال :قال الشافعي 
 :أجل، قلت :قد أعلمتك أن العمل ليس له معىن وال حجة لك علينا بقول غرييا، قال :فقلت له

ذي اليدين مع ثبوته وظلمت قد أخطأت يف خالفك حديث  :فدع ما ال حجة لك فيه، وقلت له



يفسك بأيك زعمت أيا ومن قال به حنل الكالم واجلماع والغناء يف الصالة وما أحللنا وال هم من هذا 
شيئا قط، وقد زعمت أن املصلي إذا سلم قبل أن يكمل الصالة وهو ذاكر أيه مل يكملها فسدت صالته 

أيه قد أكمل بىن فلو مل يكن عليك حجة ألن السالم زعمت يف غري موضعه كالم وإن سلم وهو يرى 
  .إال هذا كفى هبا عليك حجة وحنمد اهلل على عيبكم خالف احلديث وكثرة خالفكم له

  
 باب القنوت يف الصلوات كلها  

ملا  :أخربين بعض أهل العلم عن جعفر بن حممد عن أبيه قال :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
معوية أقام مخس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة األخرية من الصبح  ايتهى إىل النيب قتل أهل بئر

وحفظ  :مسع اهلل ملن محده ربنا لك احلمد اللهم افعل فذكر دعاء طويال مث كرب فسجد، قال :قال
عن جعفر عن النيب القنوت يف الصلوات كلها عند قتل أهل بئر معوية وحفظ عن النيب أيه قنت يف 

عنه من القنوت يف غري الصبح عند قتل أهل بئر معوية واهلل أعلم، وروى أيس عن املغرب كما روي 
النيب أيه قنت وترك القنوت مجلة ومن روى مثل حديثه روى أيه قنت عند قتل أهل بئر معوية وبعده 

ترك القنوت فأما القنوت يف الصبح فمحفوظ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قتل أهل بئر معوية 
  .عده مل حيفظ عنه أحد تركهوب

أخربيا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
اللهم أيج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام  :أن النيب ملا رفع رأسه من الركعة الثايية من الصبح قال

شدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني مبكة ، اللهم ا
  .يوسف 
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فأما ما روى أيس بن مالك من ترك القنوت فاهلل أعلم ما أراد، فأما الذي أرى  :قال الشافعي  

فرضت الصالة ركعتني  :بالداللة فإيه ترك القنوت يف أربع صلوات دون الصبح كما قالت عائشة
زيدت يف صالة احلضر تعين ثالث صلوات دون املغرب وترك القنوت يف الصلوات فأقرت صالة السفر و



سوى الصبح، ال يقال له ياسخ إمنا يقال له الناسخ واملنسوخ ما اختلف فأما القنوت يف غري الصبح 
فمباح أن يقنت وأن يدع ألن رسول اهلل مل يقنت يف غري الصبح قبل قتل أهل بئر معوية ومل يقنت بعد 

هل بئر معوية يف غري الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء املباح يف الصالة، ال ياسخ وال قتل أ
  .منسوخ

  
 باب الطيب لإلحرام  

أخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .له قبل أن يطوف بالبيتطيبت رسول اهلل إلحرامه قبل أن حيرم وحل :عائشة قالت

أيا  :مسعت عائشة وبسطت يديها تقول :أخربيا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال 
  .طيبت رسول اهلل بيدي هاتني إلحرامه حني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت

طيبت رسول  :مسعت عائشة تقول :مسعت أيب يقول :أخربيا سفيان عن عثمان بن عروة قال 
  .بأطيب الطيب :فقالت ?بأي الطيب :اهلل حلرمه وحلله فقلت هلا

  .طيبت رسول اهلل حلله وحلرمه :أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 

رأيت وبيص الطيب  :أخربيا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت 
  .يف مفارق رسول اهلل بعد ثالث

كنا عند  :أخربيا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال :سفيان عن عمرو بن دينار قال أخربيا 
يا رسول اهلل إين  :رسول اهلل باجلعراية فأتاه رجل وعليه مقطعة يعين جبة وهو مضمخ باخللوق فقال

  .ما كنت صايعا يف حجك، فاصنعه يف عمرتك  :أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال له رسول اهلل

هنى رسول اهلل أن  :ربيا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيس قالأخ 
  .يتزعفر الرجل

وهبذا كله يأخذ فنرى جائزا للرجل واملرأة أن يتطيبا بالغالية وغريها مما يبقى رحيه بعد  :قال الشافعي 
قبل أن يفيض أن الطيب حالل له  اإلحرام إذا كان تطيب به قبل اإلحرام ويرى إذا رمى اجلمرة وحلق

وينهى الرجل حالال بكل حال أن يتزعفر ويأمره إذا تزعفر غري حمرم أن يغسل الزعفران عنه وكذلك 
يأمره إذا تزعفر قبل أن حيرم مث أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران يفسه لإلحرام وإمنا قلنا هذا 



 يأمره بغسل الصفرة إال أيه هنى أن يتزعفر الرجل وأن ألن الداللة عن رسول اهلل تشبه أن يكون مل
رسول اهلل أمر غري حمرم أن يغسل الصفرة عنه ومل يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو 

  .حالل أليه تطيب حالال مبا بقي عليه رحيه حمرما

على معىن إن شاء إباحة له ال ويأمر احملرم إذا هو حلق أن يتطيب كما يأمره أن يلبس  :قال الشافعي 
  .إجيابا عليه ويبيح له الصيد إن خرج من احلرم

  
 باب اخلالف يف تطيب احملرم لإلحرام  

فخالفنا بعض أهل ياحيتنا يف الطيب قبل اإلحرام وبعد الرمي  :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
يه وال بأس أن يدهن قبل اإلحرام مبا ال ال يتطيب مبا يبقى رحيه عل :واحلالق وقبل طواف الزيارة فقال

وكان الذي ذكر واحتج به أن  :يبقى رحيه عليه وإن بقي لينه يف رأسه وحليته وإذهابه الشعث قال
من  :عمر بن اخلطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه رحيا طيبا فأمره أن يغسل الطيب وأيه قال

  .إال النساء والطيبرمى اجلمرة وحلق فقد حل له ما حرم اهلل عليه 

  .وسامل بن عبد اهلل أفقه وأمحد مذهبا من قائل هذا القول :قال الشافعي 

إذا رميتم  :قال عمر :أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل ورمبا مل يقله قال 
وقالت  :اجلمرة وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إال النساء والطيب، قال سامل

أيا طيبت رسول اهلل إلحرامه قبل أن حيرم وحلله بعد أن رمى اجلمرة وقبل أن يزور، قال  :عائشة
  .وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحق أن تتبع :سامل
   
 

 2710 :صفحة 
 
ما دريت إىل أي شيء ذهب من خالفنا يف تطييب احملرم اهتم الرواية عن النيب فهي  :قال الشافعي  
ن النيب أثبت من الرواية عن عمر يرويها عطاء وعروة والقاسم وغريهم عن عائشة وإمنا تلك الرواية ع

من حديث رجلني عن ابن عمر عن عمر وإن جاز أن تتهم رواية هؤالء الرجال مع كثرهتم عن عائشة 
عن النيب  عن النيب جاز ذلك يف الرواية عن ابن عمر عن عمر وليس يشك عامل إال خمطىء أن ما روي



أوىل أن يؤخذ به وقائل هذا خيالف بعض ما روي عن عمر بن اخلطاب يف هذا، عمر يبيح ما حرمه 
اإلحرام إذا رمى وحلق إال النساء والطيب وهو حيرم الصيد خارجا من احلرم وهو ما أباح عمر فيخالف 

كثرة خالفه عمر لرأي عمر لرأي يفسه ويتبعه وخيالف به ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مع 
ومل أعلم له مذهبا إال أن يكون شبه عليه حبديث يعلى بن أمية  :يفسه ورأي بعض أصحاب النيب قال

ال،  :فهل خيالف حديث يعلى حديث عائشة قيل :يف أن يغسل احملرم أثر الصفرة عنه فإن قال قائل
هنى أن يتزعفر الرجل وال جيوز أن يكون  إمنا أمره النيب بالغسل فيما يرى واهلل أعلم للصفرة عليه وإمنا

أمر األعرايب أن يغسل الصفرة إال ملا وصفت أليه ال ينهى عن الطيب يف حال يتطيب فيها صلى اهلل عليه 
وسلم ولو كان أمره بغسل الصفرة ألهنا طيب كان أمره إياه بغسل الصفرة عام اجلعراية وهي سنة مثان 

نة عشر فكان تطيبه إلحرامه وحلله ياسخا ألمره األعرايب بغسل وكان تطيبه يف حجة اإلسالم وهي س
الصفرة والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت معاوية وحنن يروي عن ابن عباس وسعد بن أيب وقاص 
التطيب لإلحرام واحلل ويرويه عن غريمها وهو يقول معنا يف الرجل جيامع أهله من الليل مث يصبح جنبا 

اجلماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهو مباح للرجل قبل أن يطوف بالبيت أن صومه تام ألن 
باخلرب عن رسول اهلل ولو كان ينظر إىل حاله بعد اإلحرام إذا كان الطيب قبله كان ترك قوله ألمره 

بالدهن الذي ال يبقى طيبه وإن بقي الدهن عليه أليه ال جييز له أن يبتدىء دهن رأسه وحليته بدهن غري 
  .طيب وهو حمرم وال أعلمه استقام على أصل ذهب إليه يف هذا القول

  
 باب ما يأكل احملرم من الصيد  

أخربيا مالك عن أبن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
صلى اهلل عليه وسلم  عتبة بن مسعود عن عبد اهلل بن عباس عن الصعب بن جثامة أيه أهدى لرسول اهلل

فلما رأى رسول اهلل ما يف وجهي  :محارا وحشيا وهو باألبواء أو بودان فرده عليه رسول اهلل قال
أخربيا مالك عن  :إيا مل يرده عليك، أال أيا حرم ، أخربيا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال :قال

عن أيب قتادة األيصاري أيه كان مع النيب  أيب النضر موىل عمر بن عبد اهلل التيمي عن يافع موىل أيب قتادة
صلى اهلل عليه وسلم حىت إذا كان ببعض طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم فرأى 
محارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله سوطه فأبوا فسأهلم رحمه فأبوا، فأخذ رحمه 



النيب وأىب بعضهم فلما أدركوا النيب سألوه عن ذلك  فشد على احلمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب
  .إمنا هي طعمة، أطعمكموها اهلل    :فقال

أخربيا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة يف احلمار الوحشي مثل حديث أيب  
  .  ?هل معكم من حلمه شيء  :النضر إال أن يف حديث زيد أن رسول اهلل قال

وليس خيالف واهلل أعلم حديث الصعب بن جثامة، حديث طلحة بن عبيد اهلل وأيب  :يقال الشافع 
  .قتادة عن النيب وكذلك ال خيالفهما حديث جابر بن عبد اهلل وبيان أهنا ليست خمتلفة يف حديث جابر

 :لأخربيا إبراهيم بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن املطلب عن جابر أن رسول اهلل قا 

  .حلم الصيد لكم يف اإلحرام حالل ما مل تصيدوه أو يصاد لكم   

  .أخربيا من مسع سليمان بن بالل حيدث عن عمرو بن أيب عمرو هبذا اإلسناد عن النيب هكذا 

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن رجل من  :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
  .النيب صلى اهلل عليه وسلم هكذا بين سلمة عن جابر عن

  .وابن أيب حيىي أحفظ من عبد العزيز وسليمان مع ابن أيب حيىي :قال الشافعي 
   
 

 2711 :صفحة 
 
فإن كان الصعب أهدى احلمار للنيب صلى اهلل عليه وسلم حيا فليس للمحرم ذبح  :قال الشافعي  

يكون علم أيه صيد له فرده عليه ومن سنته محار وحشي حي وإن كان أهدى له حلما فقد حيتمل أن 
صلى اهلل عليه وسلم أن ال حيل للمحرم ما صيد له وهو ال حيتمل إال أحد الوجهني واهلل أعلم، ولو مل 

ال حيتمل إال  :أيا حرم، وهبذا قلنا :يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن ال يقول حينئذ له إال
قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أيه مل يصده هلم وال  وأمر أصحاب أيب :الوجهني قبله، قال

  .بأمرهم فحل هلم أكله

وإيضاحه يف حديث جابر ويف حديث مالك أن الصعب أهدى للنيب محارا أثبت من  :قال الشافعي 
  :حديث من حدث أيه أهدى له من حلم محار واهلل أعلم، فإن عرض يف يفس امرىء من قول اهلل



ال   :إن اهلل جل ثناؤه منع احملرم قتل الصيد فقال :صيد الرب ما دمتم حرما  قيل له وحرم عليكم
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم    :وقال يف اآلية األخرى .تقتلوا الصيد وأيتم حرم  

فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر وأن يأكلوه إن مل يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه مث مل خيتلف الناس يف 
وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما    :أن للمحرم أن يصيد البحر ويأكل طعامه وقال يف سياقها

فاحتمل أن ال تقتلوا صيد الرب ما دمتم حرما وأشبه ذلك ظاهر القرآن واهلل أعلم مث دلت السنة على  .
أن ال يأكله إذا أمر أن حترمي اهلل صيد الرب يف حالني أن يقتله رجل وأمر يف ذلك املوضع بأن يفديه و

بصيده فكان أوىل املعاين بكتاب اهلل ما دلت عليه سنة رسول اهلل وأوىل املعاين بنا أن ال تكون األحاديث 
خمتلفة ألن علينا يف ذلك تصديق خرب أهل الصدق ما أمكن تصديقه وخاص السنة إمنا هو خرب خاصة ال 

  .عامة
  
 خطبة الرجل على خطبة أخيه  

أخربيا مالك عن يافع عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل  :أخربيا الشافعي قال :يع قالحدثنا الرب 
  .ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه    :قال

وقد زاد بعض احملدثني حىت  :أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب مثله قال 
  .يأذن أو يترك 

يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت أخربيا مالك عن عبد اهلل بن  
فلما حللت  :فإذا حللت فآذييين، قالت :قيس أن رسول اهلل قال هلا يف عدهتا من طالق زوجها
أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم   :فأخربته أن معاوية وأبا جهم خطباين فقال رسول اهلل

ايكحي أسامة فنكحته فجعل  :فكرهته، فقال :ى عاتقه، ايكحي ابن زيد، قالتفال يضع عصاه عل
  .اهلل فيه خريا واغتطبت به

   
 

 2712 :صفحة 
 



وحديث فاطمة غري خمالف حديث ابن عمر وأيب هريرة يف هني النيب صلى اهلل عليه  :قال الشافعي  
رة مما حفظت مجلة عامة يراد هبا وسلم أن خيطب املرء على خطبة أخيه، وحديث ابن عمر وأيب هري

اخلاص واهلل أعلم ألن رسول اهلل ال ينهى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه يف حال خيطب هو فيها 
قيل  ?فأي حال هنى عن اخلطبة فيها :على غريه ولكن هنيه عنها يف حال دون حال، فإن قال قائل

ن خيطب خطبة أخيه إذا أذيت املرأة لوليها أن واهلل أعلم، أما الذي تدل عليه األحاديث فإن هنيه عن أ
يزوجها ألن رسول اهلل رد يكاح خنساء بنت خذام وكايت ثيبا فزوجها أبوها بال رضاها فدلت السنة 
على أن الويل إذا زوج قبل إذن املرأة املزوجة كان النكاح باطال ويف هذا داللة على أيه إذا أراد زوج 

لك احلال اليت إذا زوجها فيها الويل ثبت عليها فيها النكاح وال جيوز بعد رضاها كان النكاح ثابت وت
فيه واهلل أعلم غري هذا أليه ال حالني هلا خيتلف حكمها يف النكاح فيهما غريمها وفاطمة مل تعلم رسول 

ا اهلل إذهنا يف أن تزوج معاوية وال أبا جهم ومل يرو أن النيب هنى معاوية وال أبا جهم أن خيطب أحدمه
فإن كايت املرأة بكرا يزوجها  :بعد اآلخر وال أحسبهما خطباها إال مفترقني أحدمها قبل اآلخر، قال

أبوها، أو أمة يزوجها سيدها فخطبت فال ينهى أحدا أن خيطبها على خطبة غريه حىت يعده الويل أن 
بعض أصحابك إن  :يزوجه ألن رضا األب والسيد فيهما كرضامها من أيفسهما، قال فقال يل قائل

إمنا هنى عن اخلطبة إذا ركنت املرأة فقلت هذا كالم ال معىن له أفرأيت إن كان  :ذهب إىل أن قال
أفرأيت إن خطبها رجل فشتمته  :ذهب إىل أهنا إذا ركنت أشبه بالنكاح منها قبل أن تركن، فقيل له

ن هذه األحوال أيظر أليست يف كل حال م :وآذته مث عاد فتركت شتمه وسكتت مث عاد فقالت
أقرب إىل أن تكون رضيت بنكاحه منها على احلال اليت قبلها ألهنا إذا تركت الشتم فكأهنا قريبة من 

ايظر أرأيت إن قال له  :ايظر فهي أقرب من الرضا منها إذا تركت الشتم ومل تقل :الرضا وإذا قالت
أن يقال هي راكنة وقريبة من الرضا إذا كان بعض هذا مل يسع غريه اخلطبة، هل احلجة عليه إال  :قائل

ومستدل على هواها ال جيوز إيكاحها وإذا مل جيز إيكاحها فال حكم خيالف هذا منها إال أن تأذن لوليها 
أن يزوجها وإذا مل تأذن لوليها أن يزوجها فليس له أن يزوجها وإن زوجها رد النكاح وهي إذا أذيت 

ل زوجها احلاكم وإذا زوجت بعد اإلذن جاز النكاح وال افتراق بالنكاح فعلى وليها تزوجيها فإن مل يفع
إذا ركنت خالف األحاديث كلها فلم جيز  :حلاهلا أبدا إال اإلذن وما خالف من ترك اإلذن وسن قال



اخلطبة بكل حال حلديث فاطمة ومل يردها بكل حال جلملة حديث ابن عمر وأيب هريرة ومل يستدل 
  . يعرفببعضها على بعض فيأيت مبعىن

وقول من زاد يف احلديث حىت يأذن أو يترك ال حييل من األحاديث شيئا وإذا خطبها  :قال الشافعي 
  .رجل فأذيت يف إيكاحه مث ترك يكاحها وأذن خلاطبها جاز لغريه أن خيطبها وما مل يفعل مل جيز

  .هلل أعلمفمن أين ترى هذا كان يف الرواية هكذا قيل وا :فإن قال قائل :قال الشافعي 

ال  :أما أن يكون حضر سائال سأل رسول اهلل عن رجل خطب امرأة فأذيت فيه فقال رسول اهلل 
خيطب أحدكم على خطبة أخيه، يعين يف احلال اليت سأل فيها على جواب املسألة فسمع هذا من النيب 

ال  :يقول رسول اهللومل حيك ما قال السائل أو سبقته املسألة ومسع جواب النيب فاكتفى به وأداه، و
خيطب أحدكم على خطبة أخيه إذا أذيت أو كان حال كذا فأدى بعض احلديث ومل يؤد بعضا أو حفظ 

بعضا وأدى ما حيفظه ومل حيفظ بعضا فأدى ما أحاط حبفظه ومل حيفظ بعضا فسكت عما مل حيفظ 
ذلك من دويه  أوشك يف بعض ما مسع فأدى ما مل يشك فيه وسكت عما شك فيه منه أو يكون فعل

ممن محل احلديث عنه وقد اعتربيا عليهم وعلى من أدركنا فرأينا الرجل يسأل عن املسألة عنده حديث 
فيها فيأيت من احلديث حبرف أو حرفني يكون فيهما عنده جواب ملا يسأل عنه ويترك أول احلديث 

يف آخره ترك أوله ورمبا  وآخره فإن كان اجلواب يف أوله ترك ما بقي عنه وإن كان جواب السائل له
يشط احملدث فأتى باحلديث على وجهه ومل يبق منه شيئا وال خيلو من روى هذا احلديث عن النيب عندي 

  .واهلل أعلم من بعض هذه املعاين
  
 باب الصوم لرؤية اهلالل والفطر له  

   
 

 2713 :صفحة 
 
بن سعد عن ابن شهاب عن سامل بن عبد أخربيا إبراهيم  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم   :اهلل عن أبيه أن رسول اهلل قال
  .يعم :فاقدروا له  وكان عبد اهلل بن عمر يصوم قبل اهلالل بيوم قيل إلبراهيم يتقدمه قال



عجبت ممن يتقدم الشهر  :عن ابن عباس قالأخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري  
  .ال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه    :وقد قال رسول اهلل

أخربيا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  
ما، كان يصومه أحدكم، صوموا ال تقدموا الشهر بيوم وال يومني إال أن يوافق ذلك صو :وسلم قال

  .لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني 

أخربيا عمرو بن أيب علقمة عن سلمة عن األوزاعي، حدثين حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة عن أيب  
ا ال تقدموا بني يدي رمضان بيوم أو يومني إال رجال كان يصوم صيام :قال رسول اهلل :هريرة قال
  .فليصمه 

وهبذا كله يأخذ والظاهر من أمر رسول اهلل واهلل أعلم أن ال يصام حىت ال يرى اهلالل  :قال الشافعي 
ألن اهلل جعل األهلة مواقيت للناس واحلج وقدرها يتم وينقص فأمرهم اهلل أن ال يصوموا حىت يروا اهلالل 

وإن خفتم أن يكون قد رآه غريكم فال  على معىن أن ليس بواجب علكيم أن تصوموا حىت تروا اهلالل
تصوموا حىت تروه على أن عليكم صومه وال تفطروا حىت تروه ألن عليكم إمتامه فإن غم عليكم 

فأكملوا العدة ثالثني يعين فيما قبل الصوم من شعبان مث تكويوا على يقني من أن يكون لكم الفطر 
يث كما وصفت وكان ابن عمر يتقدم رمضان أليكم قد صمتم كمال الشهر، قال وابن عمر مسع احلد

ال تصوموا إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم  حيتمل   :وحديث األوزاعي :بيوم، قال
معىن مذهب ابن عمر يف صومه قبل رمضان إال أن تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعني ال إن 

خالفه من أن يرى أن ال يوصل رمضان  وحيتمل :عليكم واجبا أن تصوموا إذا مل تروا اهلالل، قال
بشيء من الصوم إال أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوم يصل شهر 

  .رمضان

فاختار أن يفطر الرجل يوم الشك يف هالل رمضان إال أن يكون يوما كان يصومه  :قال الشافعي 
 يف الصالة سنذكره يف موضعه إن شاء اهلل وهو النهي عن فاختار صيامه وأسأل اهلل التوفيق وهلذا يظري

  .الصالة يف ساعات من النهار
  
 باب يفي الولد  



أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن ابن املسيب أو أيب سلمة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .احلجر  الولد للفراش وللعاهر :عن أيب هريرة  الشك من سفيان  أن رسول اهلل قال

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن عبد بن  
يا رسول  :سعد :زمعة وسعدا اختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ابن أمة زمعة فقال

أخي  :، فقال عبد بن زمعةاهلل أوصاين أخي إذا قدمت مكة أن أيظر إىل ابن أمة زمعة فاقبضه فإيه ابين
هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش  :وابن أمة أيب ولد على فراش أيب فرأى شبها بينا بعتبة فقال

  .واحتجيب منه يا سودة 

  .أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل فرق بني املتالعنني وأحلق الولد باملرأة 

أرسل عمر بن اخلطاب إىل شيخ من بين زهرة  :يب يزيد عن أبيه قالأخربيا سفيان عن عبيد اهلل بن أ 
أما  :كان يسكن داريا فذهبت معه إىل عمر بن اخلطاب فسأله عن والد من والد اجلاهلية فقال

  .صدق ولكن رسول اهلل قضى بالفراش :الفراش فلفالن وأما النطفة فلفالن فقال عمر

 :ن سهل بن سعد الساعدي وذكر حديث املتالعنني فقالأخربيا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ع 

قال النيب ايظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينني عظيم األليتني فال أراه إال وقد صدق عليها، وإن 
  .فجاءت به على النعت املكروه :جاءت به أحيمر كأيه وحرة فال أراه إال كاذبا قال

 :د بن املسيب وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن رسول اهلل قالأخربيا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعي 

فجاءت  :إن جاءت به أميغر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه، قال 
  .به أديعج  

   
 

 2714 :صفحة 
 
يفى ويف حديث إبراهيم بن سعد من الوجهني عن النيب داللة على أن رسول اهلل  :قال الشافعي  

الولد عن الزوج أليه لو مل ينفه عنه مل يأمر واهلل أعلم بالنظر إليه وداللة على أن أحكام اهلل ورسوله يف 
الدييا على الظاهر من أمرهم، وأحكام اهلل على الناس يف اآلخرة على سرائرهم ألن اهلل ال يطلع على 



الظاهر وإبطال أحكام التوهم كلها من السرائر غريه ويف ذلك إبطال أن حيكم الناس يف شيء أبدا بغري 
الذرائع وما يغلب على سامعه وما سواها وألين ال أعلم شيئا بعد أمر املنافقني أبني من أن يقول رسول 

إن جاءت به كذا فهو للذي يتهمه وإن جاءت به كذا فال أحسبه إال قد  :اهلل للمالعنة وهي حبلى
  .يتهمه مث ال حيد الذي يتهم به وال هيكذب عليها فتأيت به على ما وصف أيه للذي 

ويف حديث مالك عن يافع ما يف هذه األحاديث من احلاق النيب الولد باملرأة وذلك  :قال الشافعي 
  .يفيه عن أبيه وهو أبني من هذه يف يفي الولد عن أبيه عند من ليس له يظر

الولد للفراش  :قول النيبوليس خيالف حديث يفي الولد عمن ولد على فراشه،  :قال الشافعي 
الولد للفراش معنيان أحدمها وهو أعمهما وأوالمها أن الولد للفراش ما  :وللعاهر احلجر، ومعىن قوله

مل ينفه رب الفراش باللعان الذي يفاه به عنه رسول اهلل، فإذا يفاه باللعان فهو منفي عنه وغريه الحق مبن 
ملولود الذي يفاه زوج املرأة باللعان ومل ينسبه إىل رجل بعينه ادعاه بزيا وإن أشبه كما مل يلحق النيب ا

 :وعرف النيب صلى اهلل عليه وسلم شبهه به أليه ولد على غري فراش وترك النيب أن يلحقه به مثل قوله

  .وللعاهر احلجر فجعل ولد العاهر ال يلحق كان العاهر له مدعيا أو غري مدع

تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وإن يفى الرجل  واملعىن الثاين إذا :قال الشافعي 
الولد بلعان فهو منفي وإن حدث إقرار بعد اللعان فالولد الحق به ألن املعىن الذي يفي به عنه بالتعايه 
وكذلك إذا أقر بكذبه بااللتعان كان الولد للفراش كما قال رسول اهلل ولو أقر به مرة مل يكن له يفيه 

عد إقراره باللعان ألن إقراره بكل حق آلدمي مرة يلزمه وال خيرجه منه شيء غريه وقد قال قائل من غري ب
الولد للفراش  :ال أيفي الولد باللعان وأجعل الولد لزوج املرأة بكل حال ألن النيب قال :أهل العلم

الولد للفراش،  الولد للفراش حيث جممع عليه ويفي الولد عن رب الفراش حديث خيالف :وقوله
وحديث الولد للفراش ثابت وكذلك حديث يفي الولد باللعان، واحلديث أن النيب يفى الولد  :قال

عن املتالعنني وأحلقه بأمه أوضح معىن وأحرى أن يكون فيه شبهه من حديث الولد للفراش، أليه إذا 
عيه لرب أمه الواطىء هلا بامللك، يص احلديث يف الولد للفراش فإمنا هو أن رجلني تنازعا ولدا أحدمها يد

واآلخر يدعيه لرجل وطىء تلك األمة بغري ملك وال يكاح فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنسبه 
إذا كان مثل هذا الولد للفراش ألن رسول اهلل إمنا أحلقه  :أفرأيت لو قال لنا قائل .مبالك األمة

ذا فولد مولود على فراش رجل مل أحلقه له إال بدعوى بالفراش بالدعوى لصاحب الفراش وإذا مل يكن ه



إال أن معقوال يف احلديث أن يثبت النسب باحلالل وال يثبت باحلرام أن مل  ?حيدثها له، هل احلجة عليه
يكن يصا بأن الولد للفراش بدعوة رب الفراش وأن يكون يدعيه له من جيوز دعوته عليه فحديث إحلاق 

ه ال حيتاج فيه إىل تفسري من غريه فال حيتمل تأويال ومل أعلم فيه خمالفا من أهل الولد باملرأة بني بنفس
  .العلم

أرأيت لو أن رجال عمد إىل سنة لرسول اهلل فخالفها أو إىل أمر عرف عوام من  :قال الشافعي 
ا جاهال العلماء جمتمعني عليه مل يعلم هلم فيه منهم خمالفا فعارضه، أيكون له حجة خبالفه أم يكون هب

جيب عليه أن يتعلم أليه لو جاز هذا ألحد، كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغري سنة وبغري اختالف 
من أهل العلم فمن صار إىل مثل ما وصفت من أن ال ينفى الولد بلعان خالف سنة رسول اهلل مث ما أعلم 

باإلمجاع وإبطال غريه فما يعدو  املسلمني اختلفوا فيه مث من أعجب أمر قائل هذا القول أيه يدعي القول
  .أن يكون رجال ال يعرف إمجاعا وال افتراقا يف هذا أو يكون رجال ال يبايل ما قال

  
 باب يف طالق الثالث اجملموعة  

   
 

 2715 :صفحة 
 
أخربيا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن ابن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

إمنا كايت الثالث على عهد رسول اهلل جتعل واحدة  :أبيه عن أيب الصهباء قال البن عباس طاوس عن
  .يعم :وأيب بكر وثالث من إمارة عمر فقال ابن عباس

أخربين  :أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
طلقت امرأيت ألفا  :رجال جاء إىل ابن عباس فقال عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبري أخربه أن

  .تأخذ ثالثا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعني :فقال

طلقت امرأيت مائة فقال  :أخربيا مسلم وعبد اجمليد عن ابن جريج عن جماهد قال رجل البن عباس 
  .تأخذ ثالثا وتدع سبعا وتسعني



ث كايت حتسب على عهد رسول اهلل، واحدة فإن كان معىن قول ابن عباس أن الثال :قال الشافعي 
 :يعين أيه بأمر النيب فالذي يشبه واهلل أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ، فإن قيل

ال يشبه أن يكون يروي عن رسول اهلل شيئا مث خيالفه بشيء مل  :قيل ?فما دل على ما وصفت
ا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر يعلمه كان من النيب فيه خالفه فإن قيل فلعل هذ

قد علمنا أن ابن عباس خيالف عمر يف يكاح املتعة وبيع الدينار بالدينارين ويف بيع أمهات  :قيل
قيل وقد  ?فلم مل يذكره :األوالد وغريه فكيف يوافقه يف شيء يروى عن النيب فيه خالفه فإن قيل

تقصى فيه اجلواب ويأيت على الشيء ويكون جائزا له كما يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه وال ي
وإن مل  .يعم :وأن يقول ?أصلى الناس على عهد رسول اهلل إىل بيت املقدس :جيوز له لو قيل

فإن قيل فقد ذكر على عهد أيب بكر وصدر من خالفة عمر قيل واهلل أعلم  :يقل مث حولت القبلة قال
فهل من دليل تقوم به احلجة يف ترك أن  :صفت، فإن قيلوجوابه حني استفىت خيالف ذلك كما و

  .يعم :قيل .حتسب الثالث واحدة يف كتاب أو سنة أو أمر أبني مما ذكرت

كان  :أخربيا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
له ون طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل  رجل إذا طلق امرأته مث ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا كان ذلك

واهلل ال آويك إيل  :امرأة له فطلقها مث أمهلها حىت إذا شارفت ايقضاء عدهتا ارجتعها مث طلقها وقال
الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  فاستقبل الناس   :وال حتلني أبدا، فأيزل اهلل

مل يطلق وذكر بعض أهل التفسري هذا فلعل ابن عباس الطالق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو 
أجاب على أن الثالث والواحدة سواء وإذا جعل اهلل عدد الطالق على الزوج وأن يطلق مىت شاء فسواء 

  .الثالث والواحدة وأكثر من الثالث يف أن يقضي بطالقه

بإحسان وقوله فإن طلقها  وحكم اهلل يف الطالق أيه مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح :قال الشافعي 
يعين واهلل أعلم الثالث فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه، فدل حكمه أن املرأة حترم بعد الطالق 

ثالثا حىت تنكح زوجا غريه وجعل حكمه بأن الطالق إىل األزواج يدل على أيه إذا حدث حترمي املرأة 
جمموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن حىت تنكح  بطالق ثالث وجعل الطالق إىل زوجها فطلقها ثالثا

زوجا غريه كما كايوا مملكني عتق رقيقهم فإن أعتق واحدا أو مائة يف كلمة لزمه ذلك كما يلزمه كلها 
أينت طوالق وواهلل ال أقربكن وأينت علي كظهر أمي، وقوله  :مجع الكالم فيه أو فرقه مثل قوله لنسوة



ا ولفالن علي كذا فال يسقط عنه جبمع الكالم معىن من املعاين علي كذا ولفالن علي كذ :لفالن
 ?فهل من سنة تدل على هذا :مجيعه كالم فيلزمه جبمع الكالم ما يلزمه بتفريقه، فإن قال قائل

  .يعم :قيل

أخربيا سفيان عن الزهري عن عروة عن الزبري عن عائشة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
إين كنت عند رفاعة فطلقين فبت  :ول جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهلل فقالتأيه مسعها تق

أتريدين أن  :طالقي فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول اهلل وقال
د ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ، قال وأبو بكر عند النيب وخالد بن سعي ?ترجعي إىل رفاعة

أال تسمع ما جتهر به هذه عند رسول اهلل صلى  :بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر
  .اهلل عليه وسلم

   
 

 2716 :صفحة 
 
فقد حيتمل أن يكون رفاعة بت طالقها يف مرات قلت ظاهره يف مرة  :فإن قيل :قال الشافعي  

ال  ?أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة :ل رسول اهللواحدة وبت إمنا هي ثالث إذا احتملت ثالثا، وقا
حىت يذوق عسيلتك ولو كايت عائشة حسبت طالقها بواحدة كان هلا أن ترجع إىل رفاعة بال زوج 

يعم، عومير العجالين طلق امرأته ثالثا قبل أن خيرب  :أطلق أحد ثالثا على عهد النيب قيل :فإن قيل
لم النيب هناه وفاطمة بنت قيس حتكي للنيب أن زوجها بت طالقها تعين النيب أهنا حترم عليه باللعان فلما أع

ليس لك عليه يفقة واهلل أعلم، ال رجعة له عليها ومل أعلمه  :واهلل أعلم أيه طلقها ثالثا، وقال النيب
  .عاب طالق ثالث معا

أوىل احلديثني  فلما كان حديث عائشة يف رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان :قال الشافعي 
  .أن يؤخذ واهلل أعلم وإن كان ليس بالبني فيه جدا

ولو كان احلديث اآلخر له خمالفا كان احلديث اآلخر يكون ياسخا واهلل أعلم وإن  :قال الشافعي 
  .كان ذلك ليس بالبني فيه جدا

  



 باب طالق احلائض  

أخربين أبو الزبري  :عن أيب جريج قال أخربيا عبد اجمليد :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
كيف ترى يف رجل طلق امرأته  :أيه مسع عبد اهلل بن أمين يسأل ابن عمر وأبو الزبري يسمع فقال

لريجتعها  :طلق عبد اهلل بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النيب فقال النيب :فقال .حائضا
  .ليمسك إذا طهرت فليطلق أو  :فردها علي ومل يرها شيئا فقال

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أيه طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول اهلل فسأل عمر رسول  
مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء  :اهلل عن ذلك فقال رسول اهلل

  .أمسك وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهلل أن يطلق هلا النساء 

هل حسبت تطليقة ابن عمر على  :أخربيا مسلم بن خالد عن ابن جريج أهنم أرسلوا إىل يافع يسألويه 
  .يعم :قال ?عهد رسول اهلل

حديث مالك عن يافع عن ابن عمر أن النيب أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع  :قال الشافعي 
  :ع عليه طالقه لقول اهلل يف املطلقاتامرأته دليل بني على أيه ال يقال له راجع إال ما قد وق

وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك  ومل يقل هذا يف ذوات األزواج وأن معروفا يف اللسان بأيه إمنا يقال 
راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته ويف حديث أيب الزبري شبيه به ويافع أثبت عن ابن عمر  :للرجل

أن يقال به إذا خالفه وقد وافق يافعا غريه من أهل التثبيت يف  من أيب الزبري واألثبت من احلديثني أوىل
فمه أو أن عجز  :فقال ?أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول اهلل تطليقة :احلديث فقيل له

الطالق مرتان فإمساك   :والقرآن يدل على أهنا حتسب قال اهلل عز وجل :يعىن أهنا حسبت قال
  .صص طالقا دون طالقمبعروف أو تسريح بإحسان  مل خي

وما وافق ظاهر كتاب اهلل من احلديث أوىل أن يثبت مع أن اهلل إذا ملك األزواج  :قال الشافعي 
الطالق وجعله إحداث حترمي األزواجن بعد أن كن حالال وأمروا أن يطلقوهن يف الطهر فطلق رجل يف 

إذا حرمت بالطالق وهو مطيع يف  خالف الطهر مل تكن املعصية، إن كان عاملا تطرح عنه التحرمي مث
وقته كايت حراما بالطالق إذا كان عاصيا يف تركه الطالق يف الطهر ألن املعصية ال تزيد الزوج خريا إن 

الظاهر فلم حتسب تطلقة  :قيل له ?فهل لقوله فلم حتسب شيئا وجه :مل تزده إال شرا، فإن قيل
يؤمر صاحبه أن ال يقيم عليه، أال ترى أيه يؤمر وقد حيتمل أن تكون مل حتسب شيئا صوابا غري خطأ 



أخطأ يف قوله أو أخطأ يف جواب  :باملراجعة وال يؤمر هبا الذي طلق طاهرا امرأته كما يقال للرجل
  .أجاب به مل يصنع شيئا صوابا

قيل له أخربكم أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف  
ادي هبا سنة إحدى وسبعني ومخسمائة أخربيا الشيخان أبو يصر حممد بن احلسن بن أمحد بن عبد البغد

اهلل بن البنا وأبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن الفرج الدودي قاال ثنا أبو حممد احلسن بن علي بن 
بن زكريا بن  حممد بن احلسن اجلوهري قراءة وهو يسمع أخربيا أبو عمر حممد بن العباس بن حممد

حيوية قراءة عليه وأيا أمسع حدثنا أبو أمحد بن عبد اهلل بن سيف السجستاين حدثنا الربيع بن سليمان 
  .قال ثنا الشافعي قال

  
 باب بيع الرطب باليابس من الطعام  

   
 

 2717 :صفحة 
 
بن يزيد موىل أخربيا مالك عن عبد اهلل  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع بن سليمان قال  

األسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخربه أيه سأل سعد بن أيب وقاص عن البيضاء بالسلت قال له 
مسعت رسول اهلل يسأل عن شراء  :البيضاء فنهى عن ذلك وقال :فقال ?أيهما أفضل :سعد

  .يعم فنهى عن ذلك :قالوا ?أينقص الرطب إذا يبس :التمر بالرطب فقال رسول اهلل

ربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل هنى عن املزابنة ، واملزابنة بيع التمر بالتمر كيال وبيع أخ 
  .الكرم بالزبيب كيال

أخربيا سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن سهل بن أيب حثمة أن رسول اهلل أرخص  
  .لصاحب العرية أن يبيعها بكيلها مترا يأكلها أهلها رطبة

أخربيا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل هنى عن بيع التمر حىت يبدو  
وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول اهلل أرخص يف  :صالحه وعن بيع التمر بالتمر وقال عبد اهلل بن عمر

  .بيع العرايا



لنهي عن املزابنة وهي كل بيع وهبذا كله يأخذ وليس فيه حديث خيالف صاحبه، إمنا ا :قال الشافعي 
كان من صنف واحد من الطعام بيع منه كيل معلوم جبزاف وكذلك جزاف جبزاف ألن بينا يف سنة 

رسول اهلل أن يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البائع واملشتري مثال مبثل ويدا بيد واجلزاف 
الرطب بالتمر ألن الرطب ينقص إذا يبس يف  بالكيل واجلزاف باجلزاف جمهول وأصل هني النيب عن بيع

معىن املزابنة إذا كان ينقص إذا يبس فهو متر بتمر أقل منه وهو ال يصلح بأقل منه ومتر بتمر ال يدري كم 
مكيلة أحدمها من اآلخر الرطب إذا يبس فصار مترا مل يعلم قدره من قدر التمر وهكذا قلنا ال يصلح كل 

ام إذا كايا من صنف واحد وال رطب برطب ألن رسول اهلل إمنا هنى عن رطب بيابس يف حال من الطع
بيع الرطب بالتمر ألن الرطب ينقص ويظر يف املتعقب من الرطب وكذلك ال جيوز رطب برطب ألن 

يقصهما خيتلف، ال يدري كم يقص هذا ويقص هذا، فيصري جمهوال مبجهول وسواء كان الرطب 
  .أو رطبا بل بغري مبلولبالرطب من الطعام من يفس خلقته 

وإذا رخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيع العرايا وهي رطب بتمر كان هنيه  :قال الشافعي 
عن الرطب بالتمر واملزابنة عنديا واهلل أعلم من اجلمل اليت خمرجها عام وهي يراد هبا اخلاص والنهي عام 

يه أليه ال ينهي عن أمر يأمر به إال أن يكون منسوخا وال على ما عدا العرايا والعرايا مما مل تدخل يف هن
  .يعلم ذلك منسوخا واهلل أعلم

والعرايا أن يشتري الرجل متر النخلة وأكثر خبرصه من التمر خيرص الرطب رطبا مث  :قال الشافعي 
تفرقا قبل  يقدر كم ينقص إذا يبس مث يشتري خبرصه مترا يقبض التمر قبل أن يتفرق البائع واملشتري فإن

أن يتقابضا فسد البيع كما يفسد يف الصرف وال يشتري رجل من العرايا إال ما كان خرصه مترا أقل من 
كيف جيوز  :مخسة أوسق فإذا كان أقل من مخسة أوسق بشيء وإن قل جاز فيه البيع، فإن قال قائل

أجازه به رسول اهلل الذي جيوز مبا  :قيل ?البيع فيما دون مخسة أوسق وال جيوز فيما هو أكثر منها
  .فرض اهلل طاعته ومل جيعل ألحد أن يقول معه إال باتباعه ويرد مبا رده به عليه السالم

أخربيا مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب  :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
 .سة أوسق أو يف مخسة أوسقأمحد عن أيب هريرة أن رسول اهلل أرخص يف بيع العرايا ما دون مخ

  .الشك من داود 



ويف توقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إجازته مبكيلة من العرايا دليل على منع ما  :قال الشافعي 
وأدخله يف بيع الرطب بالتمر واملزابنة  :هو أكثر منها فهو ممنوع بيعه يف احلديث يفسه ولو قال قائل

  .أعلم، وال تكون العرايا إال من خنل أو عنب أليه ال خيرص غريمها لكان مذهبا يصح عنديا واهلل

وال جيوز بيع متر بتمر إال مثال مبثل، كيال بكيل، وال جيوز  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .وزيا بوزن ألن أصله الكيل

  
 باب اخلالف يف العرايا  

   
 

 2718 :صفحة 
 
ومل جيد الذين يظهرون القول باحلديث يف شيء من  :الشافعي قال أخربيا :حدثنا الربيع قال  

األحاديث من الشبه ما وجدوا يف اجململ مع املفسر وذلك أهنم يلقون هبما قوما من أهل احلديث ليس 
هلم بصر مبذاهبه فيشبهون عليهم وقد ذكريا بعض ما يدل على ما وراءه من اجململ مع املفسر، وقال 

ال جيوز لنهي النيب صلى  :الرطب بالتمر حالال فخالفه بعض أصحابه ووافقنا وقال بعض الناس يف بيع
ال بأس، حبنطة حبنطة مبلولة وإحدامها أكثر ابتالال  :اهلل عليه وسلم مث عاد صاحبه الذي خالفه فقال

من األخرى وال رطب برطب ومل يزد على أن أظهر األخذ باحلديث مجلة مث خالف معناه فيما وصفت 
إذا كان التمر حمرما إال  :وال بأس بتمرة بتمرتني وثالث بأربع ألن هذا ال يكال فقيل له :قالو

ال يكال فهكذا كل التمر إذا فرق قليال وإمنا  :فإن قال ?كيال بكيل فكيف أجزت منه قليال بأكثر
مثله أو أقل أو أكثر جتمع مترة إىل أخرى فتكال ويف هني النيب إال كيال بكيل دليل على حترميه عددا بعدد 

  .منه فقد أجزته متفاضال ألن رسول اهلل هنى عنه إال مستويا بالكيل

يرد  :ال جنيز بيعها، وقالوا :وخالفويا معا يف العرايا فقالوا :قال يعين الشافعي :قال الربيع 
ل لبضع من قال إجازة بيعها بنهي النيب عن املزابنة وهنيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة يف املعنيني فقي

ليس ذلك له  :فإن أجاز إيسان بيع املزابنة بالعرايا ألن النيب قد أجاز بيع العرايا، قال :هذا منه
هل احلجة عليه إال كهي عليكم يف أن يطاع رسول اهلل فنحل ما أحل وحنرم ما حرم، أرأيت لو  :قلنا



ينة على من ادعى واليمني على الب :أيتم تقولون إن النيب قال :فقال .أدخل عليكم أحد مثل هذا
من أيكر، وتقولون يف احلديث داللة على أن ال يعطى إال ببينة ومن حلف برىء، مل تقولون يف قتيل 

يوجد يف حملة حيلف أهل احمللة ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من مل تقم له البينة، أفخالفتم 
ال ولكنه  :ن ادعى واليمني على من أيكر، قالواالبينة على م :حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :مجلة حيتمل أن يراد به اخلاص وملا وجديا عمر يقضي يف القسامة فيعطي بغري بينة وحيلف ويغرم، قلنا

  .مجلة البينة على املدعي عام أريد به اخلاص ألن عمر ال جيهل قول النيب وال خيالفه

ال بل قول رسول اهلل  :أدل على قوله أم قول غريه قالأقول رسول اهلل  :فقيل له :قال الشافعي 
أدل على قوله، قلت وهو الذي زعمنا حنن وأيت أليه ال يستدل على قول رسول اهلل وال غريه إال بقول 

أحل ما أحل من بيع  :قلت ?وكيف تقول :يفس القائل وأما غريه فقد خيفي علينا قوله، قال
بنة وبيع الرطب بالتمر سوى العرايا وأزعم أن مل يرد مبا حرم ما أحل العرايا وأحرم ما حرم من بيع املزا

وال مبا أحل ما حرم فأطيعه يف األمرين وما علمتك إال عطلت يص قوله يف العرايا وعامة من روى عنه 
احلديثان  :النهي عن املزابنة، روي أن النيب أرخص يف العرايا فلم يكن للتوهم ههنا موضع فنقول

ووافقنا بعض أصحابنا يف مجلة قولنا يف بيع  :قد خالفه يف فروع بيع الرطب بالتمر، قالخمتلفان ول
العرايا مث عاد فقال ال تباع إال من صاحبها الذي أعراها إذا تأذى بدخول الرجل عليه بتمر إىل اجلذاذ، 

تباع  :من حرمها وزاد فقال :فما علمته أحلها فيحلها لكل مشتر وال حرمها فيقول قول :قال
بتمر يسيئة والنسيئة عنده يف الطعام حرام ومل يذكر عن النيب وال غريه أيه أجاز أن تباع بدين فكيف 
جاز ألحد أن جيعل الدين يف الطعام بال خرب عن رسول اهلل وأن حيل بيعا من إيسان حيرمه من غريه 

ذاذ فجعل طعاما بطعام إىل أجل فشركهم صاحبنا يف رد بيع العرايا يف حال وزاد عليهم إذا أحلها إىل اجل
والعرايا اليت أرخص رسول اهلل  :وإىل أجل جمهول ألن اجلذاذ جمهول واآلجال ال جتوز إال معلومة، قال

 ?ما عراياكم هذه اليت حتلوهنا :سألت زيد بن ثابت فقلت :فيها فيما ذكر حممد بن لبيد قال

ضر وليس عندهم ذهب وال ورق يشترون فالن وأصحابه شكوا إىل رسول اهلل أن الرطب حي :فقال
هبا وعندهم فضل متر من قوت سنتهم فأرخص هلم رسول اهلل أن يشتروا العرايا خبرصها من التمر 

  .يأكلوهنا رطبا
  



 باب بيع الطعام  

من ابتاع  :أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل قال :حدثنا الربيع أخربيا الشافعي قال 
  .يبعه حىت يستوفيه طعاما فال 

من ابتاع طعاما فال يبعه حىت  :أخربيا مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهلل قال 
  .يقبضه
   
 

 2719 :صفحة 
 
أما الذي هنى عنه رسول اهلل فهو  :أخربيا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال  

  .بن عباس برأيه وال أحسب كل شيء إال مثلهالطعام أن يباع حىت يستوىف وقال ا

قدم النيب  :أخربيا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عبد اهلل بن كثري عن أيب املنهال عن ابن عباس قال 
من سلف فليسلف يف كيل  :املدينة وهم يسلفون يف التمر السنة والسنتني والثالث فقال رسول اهلل

  .أجل معلوم معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إىل 

هناين النيب صلى اهلل عليه  :أخربيا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال 
  .وسلم عن بيع ما ليس عندي 

وليس شيء من هذه اآلحاديث خمتلفا ولكن بعضها من اجلمل اليت تدل على معىن  :قال الشافعي 
فسألين مقدم من أهل العلم ممن يكثر خالفنا  :املفسر وبعضها أدى فيها أكثر مما أدى يف بعضه قال
قلت ما  ?أرأيت هذه األحاديث أخمتلفة هي :ويدخل اجململ على املفسر واملفسر عليه اجململ فقال

إن  :أما ابن عمر فيقول :فابن يل من أين اتفقت ومل ختتلف قلت :خيالف منها واحدا واحدا قال
فدل هذا على أن ال جيوز ملبتاع طعاما بيعه  .حىت يستوفيهمن ابتاع طعاما فال يبعه  :رسول اهلل قال

قبل أن يستوفيه أليه واهلل أعلم مضمون بالبيع على البائع فال يكون من ضمان غريه بالبيع ويأخذ هو مثنه 
ورحبه وهو لو هلك يف يد البائع قبل أن يقبضه املبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن ال بيع بينه وبينه 

طاوس عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر واهلل أعلم إال أيه مل يذكر فيه من ابتاع طعاما  وأما حديث



أما الذي هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فالطعام أن يباع حىت يعلم يعين  :وفيه داللة، إذ قال
ما حديث حىت يكال وإذا اكتاله املشتري فقد استوفاه وإن كان حديث ابن عمر أوضح معىن منه فأ

حكيم بن حزام فإن رسول اهلل هناه واهلل أعلم عن أن يبيع شيئا بعينه ال ميلكه والدليل على أن هذا معىن 
حديث حكيم بن حزام واهلل أعلم حديث أيب املنهال عن ابن عباس أن رسول اهلل أمر من سلف يف متر 

عند املرء ولكنه بيع صفة  سنتني أو ثالث أن يسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم وهذا بيع ما ليس
مضمومة على بائعها وإذا أتى هبا البائع لزمت املشتري وليست بيع عني، بيع العني إذا هلكت قبل قبض 
املبتاع ايتقض فيها البيع وال يكون بيع العني مضمويا على البائع فيأيت مبثله إذا هلكت فقال كل ما قلت 

سول اهلل حديثني خمتلفني أبدا إذا وجد السبيل إىل أن وال جتعل عن ر :كما قلت وبه أقول، فقلت له
يكويا مستعملني فال يعطل منهما واحدا ألن علينا يف كل ما علينا يف صاحبه وال جنعل املختلف إال فيما 

ولو ذهب ذاهب يف هذه األحاديث إىل  :فقلت له :ال جيوز أن يستعمل أبدا إال لطرح صاحبه قال
حكى ابن عباس قدوم النيب املدينة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا يف كيل  :أن جيعلها خمتلفة فيقول

معلوم ووزن معلوم وهذا أول مقدمة، مث حكى حكيم بن حزام وإمنا صحبه بعد الفتح أن النيب هناه عن 
  .بيع ما ليس عنده والسلف يف صفة بيع ما ليس عنده فال حيل السلف

صنف من البيع غري بيع العني ويستعمل احلديثني معا وجند  السلف :هل احلجة عليه إال أن يقال له 
عوام املفتني يستعملوهنما ويف استعمال عوام املفتني إيامها دليل على أن احلجة تلزمهم بأن يستعملوا كل 

ما كان يف معنامها وال يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليل على أن احلجة مع من 
هكذا احلجة عليك يف كل ما  :فقلت له :قال .يعم :ن مل يستعملها قالاستعملها دون م

ذهبت إليه من أن جتعل املفسر مرة حجة على اجململ واجململ حجة على املفسر يف القسامة واليمني مع 
الشاهد والبينة على املدعي وبيع العرايا واملزابنة وغري ذلك مما كثر مما أمسعك تذهب فيه إىل الطريق اليت 

  .أرى أن تقلبها عن طريق النص بأهنا تضاد ايتشار اخلالف بني األحاديث واهلل أعلم

ولكنك تذهب فيها إىل االستتار من كثرة خالف احلديث عند من لعله ال يبصر يف أيه قال ذلك ممن  
  .يعيب عليك خالف احلديث

  
 باب املصراة اخلراج بالضمان  



أخربيا سعيد بن سامل عن ابن أيب ذئب عن خملد بن  :قالأخربيا الشافعي  :حدثنا الربيع قال 
  .اخلراج بالضمان    :خفاف عن عروة بن الزبري عن عائشة أن رسول اهلل قال

اخلراج   :أخربيا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
  .بالضمان  
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ال أشك إن شاء اهلل أن مسلما يص احلديث فذكر أن رجال ابتاع عبدا  وأحسب بل :قال الشافعي  

قد استعمله  :فاستعمله مث ظهر منه على عيب فقضى له رسول اهلل برده بالعيب فقال املقضي عليه
  .اخلراج بالضمان    :فقال رسول اهلل

 تصروا اإلبل والغنم ال  :أخربيا مالك عن أيب الزياد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل قال 
فمن ابتاعها بعد ذلك هلو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من 

  .متر  

ردها وصاعا  :أخربيا سفيان عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب مثله إال أيه قال 
  .من متر ال مسراء

الضمان وحديث املصراة واحد، ومها متفقان فيما اجتمع فيه معنامها وحديث اخلراج ب :قال الشافعي 
وذلك أيه مبتاع الشاة أو الناقة  :ويف حديث املصراة شيء ليس يف حديث اخلراج بالضمان قال

املصراة مبتاع لشاة أو ياقة فيها لنب ظاهر وهو غريمها كالثمر يف النخلة الذي إذا شاء قطعه وكذلك 
ه واللنب مبيع مع الشاة وهو سواها وكان يف ملك البائع فإذا حلبه مث أراد ردها بعيب اللنب إذا شاء حلب

التصرية، ردها وصاعا من متر، كثر اللنب أو قل، كان قيمته أو أقل من قيمته ألن ذلك شيء وقته رسول 
والغنم خمتلفة اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد أن مجع فيه بني اإلبل والغنم والعلم حييط أن ألبان اإلبل 
فإن رضي الذي  :الكثرة واألمثان وأن ألبان كل اإلبل والغنم خمتلفة وكذلك البقر ألهنا يف معناها، قال

ابتاع املصراة أن ميسكها بعيب التصرية مث حلبها زمايا مث ظهر منها على عيب غري التصرية فإن ردها 



يه مل يكن يف ملك البائع وإمنا كان حادثا يف بالعيب ردها وال يرد اللنب الذي حلبه بعد لنب التصرية أل
  .ملك املبتاع كما حدث اخلراج يف ملكه ويرد صاعا من متر للنب التصرية فقط

وإذا ابتاع العبد فإمنا ابتاعه بعينه وما حديث له يف يده من خدمة أو خراج أو مال  :قال الشافعي 
فقة البيع فهو كلنب الشاة احلادث بعد لنب أفاده فهو للمشتري أليه حادث يف ملكه مل تقع عليه ص

التصرية يف ملك مشتريها ال خيتلف وكذلك يتاج املاشية، يشتريها فتنتج مث يظهر منها على عيب فريدها 
دون النتاج وكذلك لو أخذ هلا أصوافا أو شعورا أو أوبارا وكذلك لو أخد للحائط مثرا إذا كايت يوم 

وهكذا وطء األمة الثيب قد دلس له فيها بعيب يردها وال شيء عليه  يردها حباهلا يوم أخذها أو أفضل
يف الوطء واخلراج واخلدمة ليسا بأكثر مما وصفت من وطء ثيب ال ينقصها الوطء وأخذ مثرة ولنب 
ويتاج إذا مل ينقص الشجر واألمهات وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها مث يظهر منها على عيب 

أال ترى أيه حيل له يف كل شيء دلس له فيه بعيب  .مان حيل له بالبيع بكل حاريكون له به الكراء ض
مما وصفت أن ميسكه بعيبه وميوت ويهلك فيهلك من ماله ويعتق املماليك فيقع عليهم عتقه أليه مالك 
اء تام امللك جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيارا فيما دلس له به إن شاء رده إذا جعل له إن ش

إن  :رده فقد جعل له إن شاء أن ميسكه فقد أبان رسول اهلل أن له أن ميسك يف الشاة املصراة فقال
  .رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر مع إبايته األول بقوله إن شاء رده

فأما ما ضمن ببيع فاسد أو غصب أو غري ملك صحيح فال يكون له خراجه وال  :قال الشافعي 
ه منفعة ما ال حيل له حبسه وكيف جيوز إذا جعل رسول اهلل املنفعة من اململوك للذي حيل له يكون ل

ملكه املالك املدلس أن حييل معناه أن جيعل لغري مالك وملن ال حيل له حبس الذي فيه املنفعة فيكون قد 
 أحيل إىل ضده وخولف فيه معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  املصراة باب اخلالف يف 
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فخالفنا بعض الناس يف املصراة فقال احلديث فيها ثابت  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  
 :قال ?أفتحكي يل عن أحد من أصحاب رسول اهلل أيه تركه :ولكن الناس كلهم تركوه فقلت له

ا روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه فأيت حتكي عن ابن مسعود أيه قال فيها مثل معىن م :قلت .ال
أو حتكي عن أحد من التابعني أيه تركه فما علمته ذكر يف جملسه ذلك أحدا منهم  :وسلم، وقلت له

 ?أتعين بأي البلدان :إمنا عنيت بالناس املفتني يف زماينا أو قبلنا ال التابعني قلت له :خيالفه، قال

أبو حنيفة ال يقول به  :ن تركه بالعراق، قالفاحك يل م :احلجاز والعراق، فقلت له :قال
أيت أخربتنا  :فلم أعلم غريه قال به، قلت :وأصحابه إال رجال واحدا ألهنم قبلوه عن واحد، قال

وهكذا كان يقول ولكن ال يقول به،  :يردها وقيمة اللنب يومئذ قال :عن ابن أيب ليلى أيه قال
يث فتأول فيه شيئا حيتمله ظاهره عنديا على غريه فقلنا أجل، ولكن ابن أيب ليلى قد زاد احلد :فقلت

أخربين من مسعه  :فما كان مالك يقول فيه، قلت :بظاهره وابن أيب ليلى أراد اتباعه ال خالفه قال
  .مسعته يفيت فيه مبعىن احلديث :فما كان الزجني يقول فيه، قلت :يقول فيه باحلديث قال

أفرأيت من  :قلت .ما أدري :يفيت بالبصرة يقول فيه قالوقلت له ما كان من  :قال الشافعي 
 :غاب عنك قوله من أهل البلدان أجيوز يل أن أقول على حسن الظن هبم وافقوا حديث رسول اهلل قال

  .ال إال أن تعلم قوهلم

فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول حبديث رسول اهلل يف املصراة  :فقلت :قال الشافعي 
سايك أيه ال جيوز لك ما قلت ومل حيصل يف يديك من الناس أحد، تسميه غري صاحبك وزعمت على ل

  .وأصحابه

وهل وجدت لرسول اهلل حديثا يثبته أهل احلديث خيالفه عامة الفقهاء إال  :وقلت له :قال الشافعي 
 :فقد علمت اآلن أن هذا ليس هكذا قال :كنت أرى هذا قلت :إىل حدث لرسول اهلل مثله قال

كنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النيب العتمة مث يأيت بين سلمة فيصلي بقومه العتمة هي و
له يافلة وهلم فريضة فوجديا أصحابكم املكيني عطاء وأصحابه يقولون به ووجديا وهب بن منبه 

أجل  :وغري من مسيت قال :واحلسن وأبا رجاء العطاردي وبعض مفيت أهل زماينا يقولون به قلت
ولقد جهدت منذ لقيت وجهديا أن  :ويف هؤالء ما دل على أن الناس مل جيمعوا على تركه قلت له

جند حديثا واحدا يثبته أهل احلديث خالفته العامة فما وجديا إال أن خيالفوه إىل حديث رسول اهلل فذكر 



فكيف  :ه قالال فقلت ما ال يثبت مثله فليس حبجة ألحد وال علي :أثابت هو قال :حديثا قلت
وما يثبت عن  :يعم قلت :قال ?أثبت هذا عن النيب :يرد صاعا من متر وال يرد مثن اللنب قلت

قال بعض من  .النيب صلى اهلل عليه وسلم فليس فيه إال التسليم فقولك وقول غريك فيه مل وكيف خطأ
ي هي فيه فدع كيف إذا قررت أهنا خطأ يف موضع فال تضعها املوضع الذ :يعم، قلت :حضره

إن اهلل تعبد خلقه يف كتابه وعلى لسان  :قلت ?وكيف كايت خطأ :خطأ، قال بعض من حضره
يبيه صلى اهلل عليه وسلم مبا شاء ال معقب حلكمه فعلى الناس اتباع ما أمروا به وليس هلم فيه إال التسليم 

از يف القول الالزم كيف حىت وكيف إمنا تكون يف قول اآلدميني الذين يكون قوهلم تبعا ال متبوعا ولو ج
حيمل على قياس أو فطنة عقل ما مل يكن للقول غاية ينتهي إليها وإذا مل يكن له غاية ينتهي إليها بطل 

القياس ولكن القول قوالن، قول فرض ال يقال فيه كيف، وقول تبع يقال فيه كيف يشبه بالقول 
  .الغاية

  .والقول الغاية الكتاب والسنة :قال الربيع 

قلت له هل تعلم يف قضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلراج بالضمان معىن إال  :قال الشافعي 
إن اخلراج حادث بعمل العبد ومل يكن يف ملك البائع ومل يكن له  :قلت ?ما مها :قال ?اثنني

لى اهلل عليه فيه حصة من الثمن فال جيوز ملا كان هكذا يف ملك املشتري أن يكون إال للمشتري وأيه ص
  .وسلم قضى به للمالك ملكا صحيحا
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 :قلت ?وأين خالفت :فإيك ملا فرعت خالفت بعض معنامها معا قال :قلت .ال :قال  

زعمت أيه خراج العبد واألمة وخدمتهما وما ملكا هببة أو وصية أو كنز وجداه أو غريه من وجوه 
له فيه بالعيب وله رده واخلدمة وما ملك العبد بال خراج غري  امللك يكون ليسده الذي اشتراه ودلس

مل جتعل ذلك له وهو غري اخلراج واخلراج يكون بعمله وما وهب له يكون  :فإذا قيل لك .اخلراج
أليه حادث يف ملكه ليس مما ايعقدت عليه صفة البيع،  :بغري عمله وال يشغله عن خدمته فقلت



جها وصوفها ومثر النخل ال يكون مثل اخلراج ألن هذا شيء منها واخلراج وزعمت أن ألبان املاشية وإيتا
ليس من العبد وتعب العبد باخلراج أكثر من تعب املاشية باللنب والصوف، والشعر يؤخذ منها وكالمها 
حادث يف ملك املشتري وزعمت أن املشتري إذا كان جارية فأصاهبا مل يكن له ردها فقيل أو تنقصه 

اإلصابة أكثر أو جيد ألف دينار ركازا فيأخذها السيد وكالمها  :فقيل .ال :الق ?اإلصابة
أو ليست أمته حني  :أليه وطىء أمته، فقلت :قال ?فلم فرقت بينهما :حادث يف ملكه، فقلت

فما معىن  :يعم، قلت :قال ?ولوال أهنا أمته مل يأخذ كنزا وجدته :بلى، قلت :قال .يردها
أثبت عن  :فروينا هذا عن علي، قلت :قال .ندك أمته حني يردهاوطء أمته وهي عنديا وع

فروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو  :ال، قال :فقال بعض من حضره من أهل احلديث ?علي
فكيف حيتج مبا مل يثبت  :ال قلت :قال بعض من حضره .أثبت عن عمر :حنوا من ذلك قلت

أيقبح  :قلت ?أن يرد جارية قد وطئها بامللك أفليس يقبح :وأيت ختالف عمر لو كان قاله، قال
فإذا جعل له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رد العبد بالعيب واألمة عنديا  :ال، قلت :لو باعها قال

وعندك مثل العبد وأيت ترد األمة ما مل يطأها، فكيف قلت يف الوطء خاصة وهو ال ينقصها ال يردها 
ما ايتفع به منها وهو ينتفع منها مبا وصفت ويردها معه،  :قال ?إذا وطئها من شراء مرة أو مرتني

فمن أصحابنا من وافقك على أن يرد اجلارية إذا وطئت إذا كايت ثيبا وخالفك يف يتاج املاشية  :قال
  .احلجة عليك احلجة عليك :فقلت
  
 باب كسب احلجام  

ينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن أخربيا سفيان بن عي :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
حميصة أن حميصة سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن كسب احلجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حىت قال 

  .أطعمه رقيقك وأعلفه ياضحك :له

أخربيا مالك عن الزهري عن ابن شهاب عن حرام بن سعد عن أبيه أيه استأذن النيب صلى اهلل عليه  
  .احلجام فنهاه عنها فلم يزل يسأل ويستأذن حىت قال له أعلفها ياضحك ورقيقكوسلم يف إجارة 

حجم أبو طيبة رسول اهلل  :أخربيا الشافعي أخربيا مالك عن محيد عن أيس قال :حدثنا الربيع قال 
  .فأمر له بصاع من متر وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه 



يعم  :احتجم رسول اهلل قال :يد عن أيس أيه قيل لهوأخربيا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن مح 
  .حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعني وأمر مواليه أن خيففوا عنه من ضريبته

  .إن أمثل ما تداويتم به احلجامة والقسط البحري لصبيايكم من العذرة وال تعذبوهم بالغمر :وقال 

  .عباس أخربيا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سريين عن ابن 

  .احلجام أشكموه :احتجم رسول اهلل وقال :أخربيا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال 

ليس يف شيء من األحاديث خمتلف وال ياسخ وال منسوخ فهم قد أخربويا أيه قد  :قال الشافعي 
لم حمليصة أن أرخص حمليصة أن يعلفه ياضحه ويطعمه رقيقه ولو كان حراما مل جيز رسول اهلل واهلل أع

ميلك حراما وال يعلفه ياضحه وال يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض احلالل واحلرام ومل يعط رسول 
اهلل حجاما على احلجامة أجرا إال أليه ال يعطي إال ما حيل له أن يعطيه وما حيل ملالكه ملكه حل له وملن 

اهلل وإرخاصه يف أن يطعمه الناضح فما معىن هني رسول  :فإن قال قائل :أطعمه إياه أكله قال
ال معىن له إال واحد وهو أن من املكاسب دييا وحسنا فكان كسب احلجام دييا  :فيل ?والرقيق

فأحب له تنزيه يفسه عن الدياءة لكثرة املكاسب اليت هي أمجل فلما زاد فيه أمره أن يعلفه ياضحه 
  .ويطعمه رقيقه تنزيها له ال حترميا عليه

وقد روي أن رجال ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له  :عي رضي اهلل عنهقال الشاف 
لديس أو  :لدينء أو قال :إن كسبك لوسخ أو قال :غلة محام وكسب حجام أو حجامني فقال

  .كلمة تشبه ذلك
  
 الدعوى والبينات  

   
 

 2723 :صفحة 
 
يا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة أخرب :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

  .البينة على املدعي  :عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

  .واليمني على املدعى عليه :وأحسبه وال أثبته قال :قال الشافعي 



ن عباس أخربيا عبد اهلل بن احلرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن اب 
  .ويف األموال :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد قال عمر

أخربيا إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
عليه وسلم عبد الرمحن التيمي عن ابن عباس ورجل آخر مساه ال أحفظ امسه من أصحاب النيب صلى اهلل 

  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

أخربيا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
عن سهل بن أيب حثمة أن عبد اهلل بن سهل وحميصة بن مسعود خرجا إىل خيرب فتفرقا حلاجتهما فقتل 

سهل فايطلق هو وعبد الرمحن أخو املقتول وحويصة بن مسعود إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه عبد اهلل بن 
حتلفون مخسني ميينا  :وسلم فذكروا له قتل عبد اهلل بن سهل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اهلل مل يشهد ومل حنضر فقال رسول اهلل صلى  :وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول اهلل
كيف يقبل أميان قوم كفار فزعم أن رسول  :عليه وسلم فتربئكم يهود خبمسني ميينا قالوا يا رسول اهلل

لقد ركضتين فريضة من تلك  :قال سهل :اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقله من عنده، قال بشري
  .الفرائض يف مربد لنا 

يت يدل بعضها على بعض ومن سعة وهبذه األحاديث كلها يأخذ وهي من اجلمل ال :قال الشافعي 
لسان العرب أو اقتصار احملدث على بعض ما يسمع دون بعض أو مها معا فمن ادعى على أحد شيئا 
سوى الذي يف النفس خاصة يريد أخذه مل يكن له أخذه بدعواه حبال فقط إال أن يقيم بينة على ما 

ني على األموال قضى له بدعواه ومل يكن عليه ادعى فإذا أقام شاهدين على ما دون الزيا أو شاهدا وامرأت
أن حيلف مع بينته وإذا مل يقم على ما يدعي إال شاهدا واحدا فإن كان ماال أحلف مع شاهده وأعطي 

  .املال وإن كان الذي يدعي غري مال مل يعط به شيئا وكان حكمه حكم من مل يأت ببينة

ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينتان، بينة كاملة البينة يف داللة سن :قال الشافعي رضي اهلل عنه 
  .بعدد الشهود ال حيلف مقيمها معها، وبينة ياقصة العدد حيلف مقيمها معها

ومن ادعى شيئا مل يقم عليه بينة يؤخذ هبا أحلف املدعى عليه فإن حلف برىء وإن يكل مل  :قال 
  .بيمينه مع يكول املدعى عليهيأخذ الذي ادعى منه شيئا حىت حيلف على دعواه فيأخذ 



واحلكم بالدعوى بال بينة واإلميان خمالف له بالبينة لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال  :قال 
  .يقاس به ألهنما شيء واحد تضادا

ومن ادعى ماال داللة للحاكم على دعواه إال بدعواه أحلفنا املدعى عليه كما حيلف فيما سوى  :قال 
كايت على دعوى املدعي داللة تصدق دعواه كالداللة اليت كايت يف زمان رسول اهلل صلى  الدماء وإذا

اهلل عليه وسلم فقضى فيها بالقسامة أحلف املدعون مخسني ميينا واستحقوا دية املقتول وال يستحقون 
  .دما
   
 

 2724 :صفحة 
 
ا وأن أحكامه ال ختتلف وأهنا وكل ما وصفت بني يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يص :قال  

إذا احتملت أن ميضي كل شيء منها على وجهه أمضى ومل جتعل خمتلفة وهكذا هذه األحاديث فإن قال 
والاليت يأتني   :يعم، قال اهلل عز وجل :قيل ?فتجد يف كتاب اهلل تعاىل ما يشبه هذا :قائل

لوال جاؤوا عليه   :لذين يرمون بالزياالفاحشة من يسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم  وقال يف ا
بأربعة شهداء  فكان حكم اهلل أن ال يثبت احلد على الزاين إال بأربعة شهداء، وقال اهلل تعاىل يف 

اثنان ذو عدل منكم  فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنني وكذلك يقبل يف احلدود ومجيع   :الوصية
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكويا رجلني   :احلقوق اثنان يف غري الزيا وقال يف الدين

فرجل وامرأتان  فكان حكمه يف الدين يقبل بشاهدين أو شاهد وامرأتني وال يقال لشيء من هذا خمتلف 
 :وإمنا قلت :على أن بعضه ياسخ لبعض ولكن يقال خمتلف على أن كل واحد منه غري صاحبه، قال

تدالال مبا وصفت من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وذلك أن ال يقسم املدعون الدم إال بداللة اس
األيصار كايت من أعدى الناس لليهود لقطعها ما كان بينها وقتلها رجاهلا وإجالئها عن بالدها وفقد 

عبد اهلل بعد العصر ووجد قبل مغيب الشمس قتيال يف منزهلم ودارهم حمصنة ال خيلطهم فيها غريهم 
دالئل من علمها أيه مل يقتله إال يهود لبغضهم فعرض النيب صلى اهلل عليه وسلم على فكان فيما وصفت 

األيصار أن حيلفوا ويستحقوا فأبوا فعرض عليهم أن حتلف يهود فيربئهم خبمسني ميينا فأبوا فوداه من 



مه أن عنده وذلك عنديا تطوع فإذا كان يف مثل هذا وما يف معناه أو أكثر منه مما يغلب على من يعل
اجلماعة اليت فيها القتيل أو بعضها قتلته كايت القسامة فيه واستحق أهله هبا العقل ال الدم وإذا أبوا 

حلف هلم من ادعوا عليه مخسني ميينا مث يربؤون ألن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتربئكم يهود 
ة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل يدل على أهنم يربؤون باألميان ومثل هذا وأكثر منه تدخل اجلماع

فيغلب على العلم أهنم أو بعضهم قتله أو يوجد الرجل بالفالة متلطخ الثياب بالدم أو السيف وعنده 
القتيل ليس قربه عني وال أثر عني فيغلب على من علم هذا أيه قتله أو إخبار من يغلب على من يسمع 

وأتى واحد من جهة وامرأة من أخرى أو صيب من  خربه أيه ال يكذب إذا كان ذلك حبضرة القتيل
مل يقتله هذا  :أخرى أو كافر من أخرى وأثبت كلهم رجال فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غريه فقالوا

وما كان يف هذا املعىن فإذا مل يكن واحد من هذه املعاين فادعى أولياء امليت أن فاليا قتله وكان مجاعة 
وز شهادته ميكن أن يكويوا تواطؤا على الباطل بعد القتل فيما ال ميكن من وجه واحد ليس فيهم من جت

الذين جاؤوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطؤا على أن يقولوا أيه قتله مل يكن فيه قسامة حيلف املدعي 
  .عليهم ويربؤون

  
 باب اخلالف يف هذه األحاديث  

   
 

 2725 :صفحة 
 
فخالفنا بعض الناس يف هذه األحاديث فجرد  :ي رضي اهلل عنهقال الشافع :حدثنا الربيع قال  

خالف حديث اليمني مع الشاهد وخالف بعض معىن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه وقد 
 :كتبت عليه فيها حججا اختصرت يف هذا الكتاب بعضها فكان مما رد به اليمني مع الشاهد أن قال

 :يدين من رجالكم فإن مل يكويا رجلني فرجل وامرأتان  فقلت لهشه  :قال اهلل تبارك وتعاىل

فإن قلت فيه داللة على أن ال جيوز  :لست أعلم يف هذه اآلية حترمي أن جيوز أقل من شاهدين حبال قال
فمن الشاهدان اللذان أمر اهلل جل ثناؤه هبما  :فقد قلته، قلت :فقله، قال :أقل من شاهدين قلت

مل أجزت شهادة  :وقلت ?فلم أجزت شهادة أهل الذمة :سلمان قلتعدالن حران م :قال



فقد  :ال قلت :فخالف هي للقرآن قال :ألن عليا أجازها، قلت :قال ?القابلة وحدها
جيوز يف شيء من احلديث أن خيالف  :زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف القرآن، وقلت له

وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن  إىل    :عاىلقال اهلل ت :فإن قلته فيقال لك :القرآن قال
طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا    :فنصف ما فرضتم  وقال

فزعمت أن الرجل إذا خال باملرأة وأغلق بابا وأرخى سترا أو خال هبا يف صحراء ومها يتصادقان بأن مل 
ال، قال عمر بن اخلطاب وزيد بن ثابت ما  :القرآن قالميسها كان هلا املهر وعليها العدة فخالفت 

فما روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املبني  :مل جنعله للقرآن خالفا قلت :قلت وإذا قاال
عن اهلل تعاىل أمل تقولوا هذا فيه وهو أبعد من أن يكون خالفا لظاهر القرآن من هاتني اآليتني وذكرت 

شاهدين  ،  وشاهدا وامرأتني  ففيه دليل على ما تتم به   : عز وجل قالإن اهلل :له غريمها وقلت
الشهادة حىت ال يكون على من أقام الشاهدين ميني ال أيه حرم أن حيكم بأقل منه ومن جاء بشاهد مل 

حيكم له بشيء حىت حيلف معه فهو حكم غري احلكم بالشاهدين كما يكون أن يدعي الرجل على 
املدعى عليه عن اليمني فيلزمه عندك ما يكل عنه وعنديا إذا حلف املدعي فهو حكم الرجل احلق فينكل 

فإيا يدخل عليكم فيها ويف القسامة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :غري شاهد وميني وشاهدين قال
فأيت  :بل عام، قلت :قال .فهذا القول خاص أو عام :البينة على املدعي قلت :وسلم قال

وأين قلت أيت تزعم لو أن قتيال وجد يف حملة أحلفت أهلها مخسني  :له خالفا قالإذا أشد الناس 
البينة  :ميينا وغرمتهم الدية وأعطيت ويل الدم بغري بينة وقد زعمت أن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

رسول على املدعي عام، فال يعطي أحد إال ببينة وأحلفت أهل احمللة ومل تربئهم وقد زعمت أن يف قول 
واليمني على املدعى عليه، إن املدعى عليه إذا حلف برىء مما ادعى عليه،  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فمن احتج بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الثابت  :هذا بأن عمر قضى به قلت :فإن قلت
لى اهلل عليه وسلم بل من احتج بقضاء رسول اهلل ص :عنه أوىل باحلجة ممن احتج بقضاء غريه، فإن قال

البينة على املدعي  :فقد احتججت بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فزعمت أن قوله :قلت
فلم امتنعت من أن تقول مبا إذا كشفت عنه  :ما هو بعام، قلنا :واليمني على املدعى عليه عام، قال

  .عليك خالفهأعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به وقلت مبا إذا كشفت عنه ووجد 
   



 
 2726 :صفحة 

 
فقد جعلتم اليمني مع الشاهد تامة يف شيء ياقصة يف غريه وكذلك جعلتم الشاهدين تامني يف  :قال  

كل شيء إال الزيا وجعلتم رجال وامرأتني تامني يف املال ياقصني يف احلدود وجعلتم شهادة أهل الذمة 
احتج يف  :مة يف عيوب النساء وياقصة يف غريها، وقالتامة بينهم ياقصة بني غريهم وشهادة املرأة تا

أحلفتم  :فكذلك أعطيت يف قسامتك واحتج بأن قال :أعطيتهم بغري بينة قلت :القسامة بأن قال
فقد يعلمون بظاهر األخبار ممن يصدقون وال يقبل شهادهتم وإقرار القاتل  :قلت ?على ما ال يعلمون

العلم ما رأوا بأعينهم أو مسعوا  :عليه اإلقرار وغري ذلك، قالعندهم بال بينة وال حيكم بادعائهم 
فإذا اشترى ابن مخس عشرة سنة عبدا ولد  :ال، قلت :قال ?وال علم ثالث :بآذاهنم، قلت

على  :قال ?باملشرق منذ مخسني ومائة سنة مث باعه فادعى الذي ابتاعه أيه كان آبقا فكيف حتلفه
هذا ولد قبلي وببلد غري بلدي وحتلفين على البتة وأيت تعلم أين ال  يقول لك تظلمين فإن :البتة، قال

يقول لك فأيت حتلفين على ما تعلم أين ال أبر فيه  :يسأل، قلت :أحيط بأن مل يأبق قط علما قال
أفرجل قتل أبوه فغيب من ساعته فسأل أوىل أن يعلم  :قلت ?وإذا سئلت وسعك أن حتلف :قال
فقد عبت ميينه على القسامة وحنن ال  :بل من قتل أبوه، قلت :رهيعم، قال بعض من حض :قال

يأمره أن حيلف إال بعد العلم والعلم ميكنه واليمني على القسامة سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فقد خالف حديثكم ابن املسيب وابن جبيد،  :حيلف على العبد الذي وصفت قال :وقلت برأيك

يد وابن جبيد فتقول اختلفت أحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أفأخذت حبديث سع :قلت
فقد خالفت كل ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  :ال، قلت :قال ?فأخذت بأحدها

هو متقطع واملتصل أوىل أن  :قال ?فلم مل تأخذ حبديث ابن املسيب :ال، قلت :القسامة، قال
 .فكيف مل تأخذ حبديث ابن جبيد :حبهم من غريهم قاليؤخذ به واأليصاريون أعلم حبديث صا

 :فإن صاحبكم قال :ال يثبت ثبوت حديث سهل فبهذا صريا إىل حديث سهل دويه، قال :قلت

قد رأيتنا  :ال جتب القسامة إال بلوث من بينة أو دعوى من ميت مث وصف اللون بغري ما وصفت قلت
ثل املعىن الذي قضى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تركناه على أصحابنا وصريا إىل أن يقضي فيه مب



أعطينا هبا  :وأعطيتم بالقسامة يف النفس ومل تعطوا هبا يف اجلراح قلت :ال بشيء يف غري معناه، قال
ألن اجملروح قد  :اجلراح خمالفة للنفس، قلت :حيث أعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

فبهذا مل يعط هبا  :يعم، قلنا :مل ذلك وال يتبني امليت ذلك، قاليتبني من جرحه ويدل على من ع
يف اجلراح كما أعطينا هبا يف النفس والقضية اليت خالفوا هبا البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، 

ا أحلفوا أهل احمللة ومل يربؤهم وإمنا جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليمني موضع براءة وقد كتبن
احلجة يف هذا مع غري ذلك مما كتبناه يف غري هذا الكتاب وما رأيناهم ادعوا احلجة يف شيء إال تركوه 

  .وال عابوا شيئا إال دخلوا يف مثله أو أكثر منه

حدثين حممد  :ومن كتاب عمر بن حبيب عن حممد بن إسحاق قال :قال الشافعي رضي اهلل عنه 
د الرمحن بن جبيد بن قبطي أحد بين حارثة قال حممد يعين ابن بن إبراهيم بن احلرث التيمي عن عب

واهلل ما هكذا كان الشأن  :وأمي اهلل ما كان سهل بأكثر علما منه لكنه كان أسن منه قال :إبراهيم
ولكن سهال أوهم ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلفوا على ما ال علم هلم به ولكنه كتب إىل 

لمته األيصار أيه وجد قتيل بني أبياتكم فدوه فكتبوا إليه حيلفون باهلل ما قتلوه وال يهود خيرب حني ك
  .يعلمون له قاتال فوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده

ال أعلم ابن جبيد مسع  :قلت ?فقال يل قائل ما مينعك أن تأخذ حبديث ابن جبيد :قال الشافعي 
وإذا مل يكن مسع من النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو مرسل ولسنا وال إياك من النيب صلى اهلل عليه وسلم 

يثبت املرسل وقد علمت سهال صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم ومسع منه وساق احلديث سياقا ال يثبته 
مرسل  :قلت ?فما منعك أن تأخذ حبديث ابن شهاب :إال اإلثبات فأخذت به ملا وصفت، قال

يصاريون أوىل بالعناية بالعلم به من غريهم إذا كان كل ثقة وكل عنديا بنعمة اهلل والقتيل أيصاري واأل
  .تعاىل ثقة

  
 باب املختلفات اليت ال يثبت بعضها  
  
 من مات ومل حيج أو كان عليه يذر  
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بد اهلل بن أن مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن ع :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال  

إن أمي ماتت وعليها يذر فقال النيب  :عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفىت رسول اهلل فقال
  .اقضه عنها :صلى اهلل عليه وسلم

سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تقضى فريضة احلج عمن بلغ أن  :قال الشافعي رضي اهلل عنه 
يذر احلج عمن يذره وكان فرض اهلل تعاىل يف احلج على من ال يستمسك على الراحلة وسن أن يقضي 

وجد إليه السبيل وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سبيل املركب والزاد ويف هذا يفقة على املال 
وسن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتصدق عن امليت ومل جيعل اهلل من احلج بدال غري احلج ومل يسم ابن 

ر أم سعد فاحتمل أن يكون يذر احلج فأمره بقضائه عنها ألن من سنته قضاءه عن عباس ما كان يذ
  .امليت ولو كان يذر صدقة كان كذلك والعمرة كاحلج

فأما من يذر صياما أو صالة مث مات فإيه يكفر عنه يف الصوم وال يصام عنه وال يصلي عنه وال  :قال 
  .يكفر عنه يف الصالة

قد فرق اهلل تعاىل بينها،  :قلت ?ائل ما فرق بني احلج والصوم والصالةفإن قال ق :قال الشافعي 
وأين قلت فرض اهلل احلج على من وجد إليه سبيال وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن  :فإن قال

يقضى عمن مل حيج ومل جيعل اهلل تعاىل وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم من احلج بدال غري احلج وفرض 
 :مسكني  قيل  :فمن كان منكم مريضا أو على سفر  إىل قوله  :ىل الصوم فقالاهلل تعا

يطيقويه كايوا يطيقويه مث عجزوا عنه فعليهم يف كل يوم طعام مسكني وأمر بالصالة، وسن رسول اهلل 
 :صلى اهلل عليه وسلم أن ال تقضي احلائض وال يقضى عنها ما تركت من الصالة وقال عوام املفتني

غلوب على عقله ومل جيعلوا يف ترك الصالة كفارة ومل يذكر يف كتاب وال سنة عن صالة كفارة وال امل
من صدقة وال أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرىء لنفسه وكايت الصالة والصوم عمل 

 املرء لنفسه ال يعمله غريه وكان يعمل احلج عن الرجل اتباعا لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  .خبالف الصالة والصوم ألن فيه يفقة من املال وليس ذلك يف صوم وال صالة



أفروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيه أمر أحدا أن يصوم عن  :فإن قيل :قال الشافعي 
 ?فلم ال تأخذ به :يعم، روى ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فإن قيل :قيل ?أحد

عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يذر يذرا حدث الزهري عن  :قيل
ومل يسمعه مع حفظ الزهري وطول جمالسة عبيد اهلل البن عباس فلما جاء غريه عن ابن عباس بغري ما يف 

أتعرف الذي جاء هبذا احلديث يغلط عن ابن  :حديث عبيد اهلل أشبه أن ال يكون حمفوظا فإن قيل
يعم، روى أصحاب ابن عباس أيه قال البن الزبري أن الزبري حل من متعته احلج فروى  :قيل ?عباس

  .هذا عن ابن عباس أهنا متعة النساء وهذا غلط فاحش

وليست علينا كبرية مؤية يف احلديث الثابت إذا اختلف أو ظن خمتلفا ملا وصفت وال  :قال الشافعي 
 العلم باحلديث الذي يشبه أن يكون غلطا واحلديث الذي ال مؤية على أهل العلم باحلديث والنصفة يف

يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس يف احلديث الذي ال يثبت مثله حبال بعض حمدثيه واحلديث 
الذي غلط صاحبه بداللة فال يثبت، فسألين منهم طائفة تبطل احلديث عن هذا املوضع بضربني أحدمها 

واآلخر بأن يوجد من احلديث ما يرده فيقولون إذا جاز يف واحد منهم جاز  اجلهالة مما ال يثبت حديثه
أرأيت احلاكم إذا شهد عنده ثالثة عدل يعرفه وجمروح يعرفه ورجل  :يف كله وصرمت يف معنايا، فقلت

جيهل جرحه وعدله أليس جييز شهادة العدل ويترك شهادة اجملروح حىت يعرفه بعدل فيجيزه أو جبرح 
فلما رد اجملروح يف الشهادة بالظنة جاز له أن يرد العدل الذي ال  :بلى، قيل :قال فإن ?فريده

فكذلك احلديث ال خيتلف وليس جنيز لكم خالف احلديث،  :يوجد ذلك يف شهادته فإن قال ال قيل
قد تردون  :وطائفة تكلمت باجلهالة ومل ترض أن تترك اجلهالة ومل تقبل العلم فثقلت مؤيتها وقالوا

يرده مبا جيب به رده ويقبله مبا جيب به قبوله كما قلنا يف الشهود  :ثا، وتأخذون بآخر، قلناحدي
هؤالء يعيبون الفقهاء وليس جيوز  :وكايت فيه مؤية وإن غضب قوم لبعض من رد من حديث فقالوا

ى غلط هؤالء يردون شهادة املسلمني وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو داللة عل :على احلكام أن يقال
  .أو وجه جيوز به رد الشهادة

  
 باب املختلفات اليت ال يثبت بعضها  
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 من أعتق شركا له يف عبد  

أخربيا مالك عن يافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
ل يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى من أعتق شركا له يف عبد فكان له ما :عليه وسلم قال

  .شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق 

أخربيا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه أن رسول اهلل صلى  
كان موسرا فإيه يقوم عليه  أميا عبد كان بني اثنني فأعتق أحدمها يصيبه فإن :اهلل عليه وسلم قال

  .بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس وال شطط مث يغرم هلذا حصته 

أخربين قيس بن  :أخربيا عبد اجمليد عن ابن جريج قال :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
ا ومل أعتقت امرأة ورجل ستة أعبد هل :مسعت سعيد بن املسيب يقول :سعد أيه مسع مكحوال يقول

  .يكن هلا مال غريهم فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم

  .كان ذلك يف مرض املعتق الذي مات فيه :قال الشافعي 

أخربيا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني أن رجال من األيصار  
أعتق عند موته ستة مماليك ليس له  :ليك ليس له مال غريهم أو قالأوصى عند موته فأعتق ستة مما

شيء غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال فيه قوال شديدا مث دعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء 
  .فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة

ن رسول اهلل صلى اهلل وهبذا كله يأخذ وكل واحد من هذه األحاديث ثابت عنديا ع :قال الشافعي 
عليه وسلم فمن أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه 

حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله والؤه وإن مل يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه 
هم فأعتقهم يف مرضه الذي مات فيه عتق ورق ما بقي ألصحابه فيه ومن كان له مماليك ال ميلك غري



بتات مث مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثالثة أجزاء فأيهم خرج له سهم العتق عتق ورق الباقون وال 
  .يستسعى الرقيق وال العبد يعتق بعضه يف حال

  
 باب اخلالف يف هذا الباب  

الناس فزعم أن الرجل إذا أعتق وخالف مذهبنا يف هذا بعض  :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
شركا له يف عبد فشريكه باخليار بني أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هذا 

إذا كان املعتق للشقص له يف العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد  :القول عليه فقالوا
أعتقهم رجل ال مال له غريهم عند املوت يعتق  حر ويسعى يف حصة شريكه وقالوا يف ثالث مماليك

  .ثلث كل واحد منهم ويسعى يف ثلثي قيمته

ومسعت من حيتج بأيه قال بعض هذا بأن روي عن رجل عن سعيد بن أيب عروبة عن  :قال الشافعي 
 قتادة عن النضر بن أيس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العبد بني

اثنني يعتقه أحدمها وهو معسر يسعى وروي عن رجل عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن رجل من بين 
  .عذرة

 :أو ثابت حديث أيب قالبة لو مل خيالف فيه الذي رواه عن خالد فقال :قيل له :قال الشافعي 

 :تمن حضر هو مرسل ولو كان موصوال كان عن رجل مل يسم ومل يعرف ومل يثبت حديثه فقل

أثابت حديثك عن سعيد بن أيب عروبة، لو كان منفردا هبذا اإلسناد فيه االستسعاء وقد خالفه شعبة 
حدثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء ومها أحفظ من ابن أيب  :وهشام فقال بعض من حضره

ض من فلو كان منفردا كان يف هذا ما شكك يف ثبوت االستسعاء باحلديث وقيل لبع :عروبة، قلت
لو اختلف يافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وحده وهذا  :حضر من أهل احلديث

وعلينا أن  :عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قلت :اإلسناد أيهما كان أثبت، قال يافع
فمع يافع حديث عمران بن حصني بإبطال  :يعم، قلت :يصري إىل األثبت من احلديثني، قال

  .الستسعاءا

لو كان  :ولقد مسعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم باحلديث يقول :قال الشافعي 
  .حديث سعيد بن أيب عروبة يف االستسعاء منفردا ال خيالفه غريه ما كان ثابتا
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عض أصحابه فعارضنا منهم معارض آخر حبديث آخر يف االستسعاء فقطعه عليه ب :قال الشافعي  

يناظرك يف قولنا وقولك  :ال يذكر مثل هذا احلديث أحد يعرف احلديث لضعفه قال بعضهم :وقال
أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بطرح االستسعاء يف حديثي  :فقلت

ورمبا مل يقله وأكثر فقد عتق منه ما عتق  :إيا يقول إن أيوب رمبا قال فقال يافع :يافع وعمر أن قال
ال أحسب عاملا باحلديث وروايته يشك يف أن مالكا  :ظين أيه شيء كان يقوله يافع برأيه، فقلت له

أحفظ حلديث يافع من أيوب أليه كان ألزم له من أيوب، وملالك فضل حفظ حلديث أصحاب خاصة 
هذا موضع ألن يغلط به ولو استويا يف احلفظ فشك أحدمها يف شيء مل يشك فيه صاحبه مل يكن يف 

الذي مل يشك، إمنا يغلط الرجل خبالف من هو أحفظ منه أو يأيت بشيء يف احلديث يشركه فيه من مل 
حيفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا يف زيادته وإال فقد عتق منه ما عتق غريه وزاد 

الف حديث عمران بن حصني يف هل علمت خلقا خي :فقلت له :فيه بعضهم ورق منه ما رق، قال
فكيف كان خالفك له وهو  :ال، قلت :قال ?حديث القرعة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كما وصفت وهو مما يثبت حنن وأيت أكثر من خالفك حديث يافع ومن أين استجزت أن ختالفه وقد 
ك عليه حجة أقوى عطية املريض كعطية الصحيح فلم يكن ل :علمت أن معارضا لو عارضك فقال

من حديث عمران بن حصني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حكم يف عتق املريض عتق بتات أيه وصية 
يسخ  :ال جيوز الوصية إال لقرابة وتأول الوصية للوالدين واألقربني فقال :وعلمت أن طاوسا قال

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الوالدان بالفرائض ومل ينسخ األقربون فلم يكن لنا عليه حجة إال أن رس
أيزل عتق املمالك وصية وأجازها وهم غري قرابة للمعتق أليه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن 

حجتنا وحجتك يف االقتصار بالوصايا على الثلث من حديث عمران بن احلصني دون حديث سعد أليه 
هذه األصول وغريها واحتججنا به  ليس بني يف حديث سعد بن أيب وقاص فكيف ثبتناه حىت أصلنا منه

على من خالفنا مث صرت إىل خالف شيء منه بال خرب خمالف له عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 



وقد علمت أن الذي احتج عليه بعضكم حبديث عمران بن حصني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
د خالفته وإن كان غري ثابت فال حجة جعل عطية املريض من الثلث فإن كان حديث عمران ثابتا فق

كما  :قلت ?فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة :لك فيه ولكنك وإياه حمجوجان به، قال
يعطي الرجل الرجل دارا أو رقيقا له ثلثهم فيقتسمون فينفد للمعطي بالوصية ثلثهم فلما أعتق املريض 

  .مال غريه عليه ماله ولغريه مجيعا أعتقنا ماله يف بعضهم ومل يعتق

كيف قولك يف حديث يثبته حنن وأيت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قلت له :قال الشافعي 
وسلم عنديا وعندك غري واسع تركه لفرض اهلل علينا قبول ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وإذا 

ني غرة ولو كان حيا كايت فيه مائة أثبتنا عنه شيئا بالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت، فقلنا يف اجلن
من اإلبل أو ميتا مل يكن فيه شيء وهو ال يعدو أن يكون حيا أو ميتا وكما قلنا حنن وأيت يف مجيع 
اجلنايات، ما جىن رجل ففي ماله إال اخلطأ يف بين آدم فعلى ما قلته وكما قلنا حنن وأيت يف الديات 

  .وال ينبغي أن خيتلف قولكوغريها باألمر الذي ليس فيه إال اإلتباع 

 :قال ?أو للكالم فيه موضع :فأكلمك يف حديث يافع، قلت :قال الشافعي رضي اهلل عنه فقال 

ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه خلدمة  :إيك خلطت فيه بني حكم الرق واحلرية، قلت
أفتجعلون ما اكتسب يف يومه  :السيده ما قدريا فيه على غري هذا كما يفعل لو كان بني اثنني، ق

فتورثوهنم منه وال  :يعم، قال :قلنا ?وإن مات ورثة ورثته األحرار :يعم، قال :قلنا ?له
يعم مل خيالفنا مسلم علمناه يف أيه إذا بقي يف العبد شيء من الرق فال يرث وال جتوز  :قلنا ?تورثويه

أفتجد  :ادته وغري ذلك من أحكامه، قالال يرث حبال بإمجاع وبأن ال جتوز شه :شهادته، فقلنا
يعم، اجلنني يسقط  :قلت ?غريه يورث وال يرث وحيكم له ببعض حكم احلرية وال حيكم ببعض

ميتا يورث وال يرث واملكاتب حنكم له يف منع سيده بيعه وماله بغري حكم العبد وحنكم له فيما سوى 
  .ذلك منه حبكم العبد

   
 

 2730 :صفحة 
 



أرأيت إذا كان العبد بني إثنني فأعتقه أحدمها فقضى رسول اهلل صلى  :وقلت له :عيقال الشاف  
اهلل عليه وسلم أن كان املعتق موسرا أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حرا، أجتده أعتقه يف هذا 

 :ال، قلت :املوضع إال بأن أعطى شريكه الذي مل يعتق قيمة يصيبه منه إذا خرج يصيبه من يديه، قال

فإذا مل يثبت لك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعتقه على املعسر واستسعاه، أما خالفت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي مل يعتقه بغري قيمة دفعها إليه 

كان الذي أعتقين ال أسعى فيها إن  :فقال لك العبد :قلت ?أجعل العبد يسعى فيها :قال
يعتقين وإال ال حاجة يل يف السعاية، أما ظلمت السيد وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة 

  .مل جين فيها جناية ومل يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خالفك فيه السنة
  
 باب قتل املؤمن بالكافر  

يا مسلم بن خالد عن ابن أيب حسني عن عطاء أخرب :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
وال يقتل  :وجماهد واحلسن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يوم الفتح :وطاوس أحسبه قال

  .مؤمن بكافر

وهذا عام عند أهل املغازي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تكلم يف خطبته يوم  :قال الشافعي 
  .الفتح

روي مسندا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث وهو ي :قال الشافعي 
سألت عليا  :أخربيا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن أيب حجيفة قال :عمران بن حصني

ال والذي فلق احلبة وبرأ  :قال ?هل عندكم من رسول اهلل شيء سوى القرآن :كرم اهلل وجهه
 :قال .وما يف الصحيفة :دا فهما يف كتابه وما يف الصحيفة، قلتالنسمة إال أن يعطي اهلل عب

  .العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مؤمن بكافر

وهبذا يأخذ وهو ثابت عنديا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ببعض ما حكيت وال  :قال الشافعي 
  .يقتل حر بعبد وال مؤمن بكافر

  
 باب اخلالف يف قتل املؤمن بكافر  



إذا قتل املؤمن الكافر احلر أو العبد  :فخالفنا بعض الناس فقال :قال الشافعي :حدثنا الربيع قال 
  .قتلته به وإذا قتل املستأمن الكافر ومل أقتله به

   
 

 2731 :صفحة 
 
ما  :فقلت لغري واحد منهم أقاويل مجعتها كلها مجاعها أن قلت ملن قلت منهم :قال الشافعي  

روى ربيعة عن ابن البيلماين أن النيب  :قتل املؤمن بالكافر املعاهد دون املستأمن، قالحجتك يف أن ي
أرأيت لو مل يكن لنا حديث عن  :أيا أحق من وىف بذمته  ، فقلت له  :قي قتل مؤمنا بكافر وقال

 إيه ملرسل وما يثبت :قال ?رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيالف هذا أيكون هذا مما يثبت عندك
لو كان ثابتا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الكفار دون  :املرسل، قلت

يعم، حديث علي ثابت عن رسول اهلل صلى  :قال ?أثابت حديثنا :بعض، وقلت ملن قلت منهم
ال يقتل مؤمن بكافر  :قال ?وما معناه :اهلل عليه وسلم ولكن له معىن غري الذي ذهبتم إليه قلت

أيتوهم أحد أيه يقال ال يقتل مؤمن بكافر  :ن أهل احلرب حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد، قلتم
أفتجد هذا يف احلديث أو يف شيء يدل  :أعين من أهل احلرب مستأمنا، قلت :أمر املؤمن بقتله، قال

د بن قال سعي :قال ?وأين ذلك :أجده يف غريه، قلت :فقال ?عليه احلديث مبعىن من املعاين
أيثبت حديث سعيد بن جبري  :ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده، قلت :جبري يف احلديث

 ?فما معىن قول سعيد :وإن كان حدثه أيلزمنا تأويلك لو تأولته مبا ال يدل عليه احلديث، قال

 :قالال يلزمنا منه شيء فنحتاج إىل معناه ولو لزم ما كان لك فيه مما ذهبت إليه شيء،  :قلت

لو قيل ال يقتل مؤمن بكافر، علمنا أيه عين غري حريب وليس بكافر غري حريب إال ذو  :قلت ?كيف
وال جيوز أن خيص واحدا من هذين وكالمها  :أحل، قلت :عهد إما عهد جبزية وإما عهد بأمان قال

أو أمر مل خيتلف فيه حرام الدم وعلى من قتله ديته وكفارة إال بداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لو كان ثابتا فكان يشبه أن يكون ملا أعلمهم أيه ال قود بينهم وبني  :قلت ?فما معناه :قال

ال يقتل مؤمن بكافر غري حريب وال يقتل به  :الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد حمرمة عليهم، فقال



يب وال يقتل به ذو عهد لو قتله، فإيا ذهبنا إىل أن ال يقتل مؤمن بكافر حر :ذو عهد لو قتله، قال
فإمنا قلنا قولنا بالقرآن قلنا فاذكره  :أفبداللة فما علمته جاء بأكثر مما وصفت، قال بعضهم :قلت
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطايا فال يسرف يف القتل  فأعلم   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال

فال تعد وهذه اآلية أن تكون مطلقة على مجيع  :قاتله، قلنااهلل سبحايه أن لويل املقتول ظلما أن يقتل 
من قتل مظلوما أو تكون على من قتل مظلوما ممن فيه القود ممن قتله وال يستدل على أهنا خاص إال 

 :قال ?أعن أيهما شئت :ما تعدو أحد هذين، فقلت :بسنة أو إمجاع فقال بعض من حضره

يعم،  :قال ?وللعبد ابن حر، أيكون ممن قتل مظلوما أفرأيت رجال قتل عبده :هي مطلقة، قلت
يعم  :قال ?أفرأيت رجال قتل ابنه وإلبنه ابن بالغ، أيكون االبن املقتول ممن قتل مظلوما :قلت
 ?ومل وأيت تقتل احلر بالعبد الكافر :ال، قلت :قال ?أفعلى واحد من هذين قود :قلت

عبده فليس له أن يقتل يفسه وكذلك هو ويل عم ابنه أما الرجل يقتل عبده فإن كان السيد ويل  :قال
أو له فيه والية فال يكون له أن يقتل يفسه مع أن حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على أن ال يقتل 

أفرأيت رجال قتل ابن عمه أخي أبيه وليس للمقتول ويل غريه وله ابن عم يلقاه  :والد بولده، فقيل
 :أيكون البن العم أن يقتل القاتل وهو أقرب إىل املقتول فيه مبا وصفت، قالبعد عشرة آباء أو أكثر، 

فما  :ال والية لقاتل وكيف تكون له والية وال مرياث له مبال قلت :وهذا الويل، قال :يعم، قلت
 :أما قتله فباحلديث قيل :منعك من هذا القول يف الرجل يقتل عبده ويف الرجل يقتل ابنه، قال

  .أثبت أم احلديث يف أن ال يقتل مؤمن بكافر فقد تركت احلديث الثابتاحلديث فيه 
   
 

 2732 :صفحة 
 
فليس يف املسلم يقتل املستأمن علة فكيف مل تقتله باملستأمن معه ابن له  :وقلت له :قال الشافعي  

ية وهل كان الذمي إال حربيا فأعطى اجلز :هذا حريب، قلت :وال ويل له غريه يطلب القود، قال
يقتل املسلم بالكافر ألن اهلل عز  :فحرم دمه وكان هذا حربيا فطلب األمان فحرم دمه، قال آخر منهم

أخربيا اهلل تعاىل أيه كتب عليهم يف  :وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس  ، قلت له  :وجل قال



بد واملرأة يقتل أفرأيت الرجل يقتل الع :يعم، قلت :قال ?التوراة هذا احلكم، أفحكم هو بيننا
ال  :ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها القصاص، قال :يعم، قلت :قال ?هبما

فأخرب اهلل عز وجل أن حكمه حيث حكم أن  النفس بالنفس  فعطلت  :يقاد منه واحد منهما، قلت
اجلروح قصاص فزعمت هذه األحكام األربعة بني احلر والعبد والرجل واملرأة وحكما جامعا أكثر منها و

أيه ال يقتص واحد منهما فما ختالف يف هذه اآلية أكثر مما وافقتها فيه، إمنا وافقتها يف النفس بالنفس مث 
خالفت يف النفس بالنفس يف ثالثة أيفس يف الرجل يقتل ابنه وعبده واملستأمن ومل جتعل من هذه يفسا 

فكيف  :أو تركت منه واهلل املستعان، قالال يراك حتتج بشيء إال تركته  :بنفس وقيل لبعضهم
أو جتعل العقل  :يقتص لعبد من حر وامرأة من رجل فيما دون النفس وعقلهما أقل من عقله، قلت

فقد  :فقلت ?فأين :فإذا استوى اقتصصت وإذا اختلف مل تقتص، قال ?دليال على القصاص
ته مخسة ديايري وامرأة ديتها مخسون من يقتل احلر ديته مائة من اإلبل وهي ألف دينار عندك بعبد قيم

إين  :فقال منهم قائل ?فكيف احتججت به :ليس القود من العقل بسبيل، قلت :اإلبل، قال
املسلمون على من سواهم تتكافأ  :قتلت الرجل باملرأة بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

هذا عليك، أو رأيت ان قال ف :يعم، قلت :قال ?أفكان هذا عندك يف القود :دماؤهم، قلت
تتكافأ دماؤهم، أما هذا دليل على أن دماء الكفار ال تتكافأ  :النيب صلى اهلل عليه وسلم يف املسلمني

.  
قلنا هذه آيات اهلل تعاىل، ذكر املؤمن يقتل خطأ  :فقال قائل :رضي اهلل عنه :قال الشافعي 

أفرأيت املستأمن فيه دية مسلمة  :املعاهد، قلتفجعل فيه دية مسلمة إىل أهله وكفارة، وذكر ذلك يف 
  .فلم مل تقتل به مسلما قتله :يعم، قلت :قال ?إىل أهله وكفارة

  
 باب جرح العجماء جبار  

أخربيا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
  .العجماء جرحها جبار :صلى اهلل عليه وسلم قالبن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهلل 



أخربيا مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن حميصة  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أن ياقة للرباء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن على 

  .دت املواشي بالليل فهو ضامن على أهلهاأهل األموال حفظها بالنهار وما أفس

حدثنا األوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن حميصة عن الرباء بن  :أخربيا أيوب سويد قال 
عازب أن ياقة الرباء دخلت حائطا من األيصار فأفسدت فيه فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 

  .ة ما أفسدت ماشيتهم بالليلأهل احلوائط حفظها بالنهار وعلى أهل املاشي

وال خيالف هذا احلديث حديث  :فأخربيا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله، قال :قال الشافعي 
العجماء وجرحها جبار مجلة من الكالم العام املخرج الذي يراد به اخلاص فلما قال صلى اهلل عليه 

وسلم فيما أفسدت العجماء بشيء يف  العجماء جرحها جبار وقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه :وسلم
حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغريه يف حال جبار ويف حال غري 

ويف هذا دليل على أيه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا مل يكن  :جبار، قال
السائمة بالليل ما أصابت من زرع وال  عليهم حفظها مل يضمنوا شيئا مما أصابت فيضمن أهل املاشية

يضمنويه بالنهار، ويضمن القائد والراكب والسائق ألن عليهم حفظها يف تلك احلالة وال يضمنون لو 
  .ايفلتت
   
 

 2733 :صفحة 
 
وما يشبه هذا احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى أن خيطب الرجل على  :قال الشافعي  

ت فاطمة أن معاوية وأبا جهم خطباها، فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم خطبة أخيه، وذكر
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ينهى أن خيطب الرجل على خطبة أخيه يف حال خيطب هو فيها 
وحديث جرح العجماء جبار مطلق وجرحها إفسادها يف حال يقضي فيه على رب العجماء بفسادها 

ه السالم عن الصالة بعد العصر وبعد الصبح مجلة وهو يأمر من يسي صالة أن يصليها إذا ومثله هنيه علي
  .ذكرها وال مينع من طاف وصلى أية ساعة شاء

  



 باب املختلفات اليت عليها داللة  

أخربيا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن جعفر بن حممد  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة تسع سنني مل حيج مث  :عن جابر بن عبد اهلل قالعن أبيه 

أذن يف الناس باحلج فتدارك الناس باملدينة ليخرجوا معه فخرج فايطلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ا ينزل عليه القرآن وايطلقنا ال يعرف إال احلج وله خرجنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أظهري

وهو يعرف تأويله وإمنا يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالبيت 
من مل يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما  :وبالصفا واملروة، قال

  .سقت اهلدي وجلعلتها عمرة 

ما مسى رسول اهلل  :يد بن عبد الرمحن بن رقيش عن جابر أيه قالأخربيا إبراهيم بن حممد عن سع 
  .صلى اهلل عليه وسلم يف إحرامه حجا وال عمرة

خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل  :أخربيا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة أهنا مسعت عائشة تقول 
ويا من مكة أمر رسول اهلل عليه وسلم خلمس ليال بقني من ذي القعدة وال يرى إال أيه احلج فلما دي

صلى اهلل عليه وسلم من مل يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة أن حيل، قالت 
حنر رسول اهلل صلى اهلل  :فقالوا ?ما هذا :فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت :عائشة

  .أتتك باحلديث على وجهه  :عليه وسلم عن أزواجه، قال حيىي فذكرت هذا احلديث للقاسم فقال

خرج النيب صلى اهلل عليه  :أخربيا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أهنما مسعا طاوسا يقول 
فنزل عليه القضاء وهو يطوف بني الصفا واملروة  :وسلم ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء، قال

لو استقبلت  :ي أن جيعلها عمرة، وقالفأمر أصحابه أن من كان منهم أهل باحلج ومل يكن معه هد
من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي ولكين لبدت رأسي وسقت هدي فليس يل حمل إال حملي هذا 

يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا  :فقام إليه سراقة بن مالك فقال
 ال بل لألبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة، اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم لألبد، فقال رسول اهلل

لبيك  :فقال أحدمها ?فدخل علي من اليمن فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا أهللت :قال
  .لبيك حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم  :إهالل النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقال اآلخر

  .أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أفرد احلجأخربيا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن  



وأهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أخربيا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
  .باحلج

أخربيا مالك عن يافع عمن ابن عمر عن حفصة زوج  :أخربيا الشافعي قال :حدثنا الربيع قال 
ما بال الناس حلوا بعمرة ومل  :ا قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالنيب صلى اهلل عليه وسلم أهن
  .إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر  :حتلل أيت من عمرتك، قال

وليس مما وصفت من هذه األحاديث املختلفة شيء أحرى إال أن يكون متفقا من  :قال الشافعي 
قرن رسول  :الغلط باختالف من حديث أيس ومن قال وجه أو خمتلفا من وجه ال ينسب صاحبه إىل

كان ابتداء إحرامه حجا ال عمرة معه ألن رسول اهلل صلى اهلل  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمت ممن قال
ومل خيتلف يف شيء من السنن، االختالف يف  :عليه وسلم مل حيج من املدينة إال حجة واحدة، قال

غلط فيه قبيحا مما محل من االختالف، ومن فعل شيئا مما قيل أن النيب هذا من وجه أيه مباح وإن كان ال
صلى اهلل عليه وسلم فعله كان له واسعا، ألن الكتابة مث السنة مث ما ال علم فيه خالفا يدل على أن التمتع 
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ية أن يكون حمفوظا يف حج النيب صلى اهلل عليه وسلم رواية جابر بن عبد وأشبه الروا :قال الشافعي  

اهلل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج ال يسمي حجا وال عمرة، وطاوس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
خرج حمرما ينتظر القضاء ألن رواية حيىي بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤالء 

أفرد احلج فيشبه واهلل أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم  :حلديث، ومن قالتقصوا ا
الذين أدرك دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أحدا ال يكون مقيما على حج إال وقد ابتدأ إحرامه 

  .باحلج

إمنا ذهب إىل وأحسب أن عروة حني حدث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أحرم حبج  :قال الشافعي 
فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة، إمنا  :أيه مسع عائشة تقول



ففعلت يف عمريت كذا ال أيه خالف خالفا بينا حلديث جابر وأصحابه يف  :ذهب إىل أن عائشة قالت
  .ومنا من مجع احلج والعمرة :قول عائشة

هديت لسنة يبيك،  :الصيب ابن معبد فقال له عمر بن اخلطاب قرن :فإن قال قائل :قال الشافعي 
هديت لسنة يبيك، إن من سنة  :هذا أضل من مجله، فقال :حكي له أن رجلني قاال له :قيل له

أمر  :قيل ?فما دل على هذا :يبيك أن القران واإلفراد والعمرة هدي ال ضالل، فإن قال قائل
 يأمر إال مبا يسع وجيوز يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمر بأن يفصل بني احلج والعمرة وهو ال

  .ال ما خيالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإفراده احلج

ما بال الناس حلوا ومل حتلل  :فما قول حفصة للنيب صلى اهلل عليه وسلم :فإن قيل :قال الشافعي 
حفصة معهم فأمروا أن جيعلوا إحرامهم عمرة أكثر الناس مل يكن معه هدي وكايت  :من عمرتك قيل
 ?مل حل الناس ومل حتل من عمرتك تعين من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة :وحيلوا، فقالت

قال عليه السالم، لبدت رأسي وقلدت هدي فال أحل حىت أحنر بدين يعين واهلل أعلم حىت حيل احلاج ألن 
هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد القضاء يزل عليه أن جيعل من كان معه 

فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون  :تعرف ما اجلواب فيه، فإن قال قائل
قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه البتداء احلديث وآخره وقرب عائشة من  :حديث من قال

ب ابن عمر منه وألن من وصف ايتظار النيب عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقر
السالم القضاء إذا مل حيج من املدينة بعد يزول فرض احلج قبل حجته، حجة اإلسالم طلب االختيار فيما 

فايتظر القضاء  :وسع له فيه من احلج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه أليه قد أتى يف املتالعنني
  .ا واهلل أعلمفيهما، وكذلك حفظ عنه يف غريمه

   


